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 2021/16 ބަރު ނަން  ޤާނޫނު 
 

 ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 ފެށުން 

 
 ،ޤާިއމުކޮށްދިވެިހރާއްޖޭަގއި ތަފާސްހިސާބާެބހޭ ޤައުމީ ނިޒާމެއް  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ އެްއކުރުމާއި، އެއްުކރެޭވ މަޢުލޫމާތުެގ ނަތީޖާ 

ހޯދުމާއި، ޢާންމުކުރުމާއި، ބޭނުންުކރުމުގައި ޢަަމލުކުަރންޖެޭހ 

 ަބޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ. އުސޫލުތައް

 "ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ޤާނޫނު" އެވެ. ،މި ޤާނޫނަށް ިކޔާނީ )ށ(  
 

 މި ޤާނޫނުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތަްއ ތިީރގައި ަބޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއވެ.  .2 މަޤްޞަދު ޤާނޫނުގެ 

ަޤއުމުެގ  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ާދއިރާ ަތރައްޤީކުރުާމއި )ހ(  

އިޖްތިމާޢީ އަިދ ތިމާވެީށެގ ޙާލަުތ އަންަގއިދޭ ުމހިންުމ  ،އިޤްތިޞާދީ

ތަފާސްހިސާބު ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި އެއްކޮށް، ދިވެިހާރއްޖޭެގ 

އެއްހަަމެއއްގަިއ  ،އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް އިތުބާރުުހރި ގޮތެއްަގއި

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުން

ތަކުެގ ސަރުކާުރގެ ސިޔާސަތުތަްއ އެުކލަާވލުމަށާއި ެއ ސިޔާސަތު  )ށ(  

ގެންނަންޖެޭހ ބަަދލުތަްއ  ،ނަތީޖާ ޙާޞިލުުކރެޭވ މިންަވރު ވަޒަންކޮށް

ޞައްޙަކަމާއެުކ އިތުާބރުހުިރ  ،ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާްސހިސާބު

ގޮތެއްގައި ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުން ފޯރުކޮށްެދވޭނެ އިްނތިޒާމު 

 ހަމަޖެއްސުން؛

ސަރވޭތަކާިއ ބޯހިމެުނންފަދަ ޤައުމީ ފެންވަުރގަިއ ކުާރ މުހިންުމ  )ނ(  

ތަފާސްހިސާބާބެޭހ ކަންކަމަްށ މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމުގަިއ ޞައްަޙ 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާުކރުމަށް ރަްއޔިުތންނަށް 

 ؛ބާރުއަޅައި ޭހލުންތެރިކަްނ އިތުުރކުރުން
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މުޖުތަމަޢުގައި ތަފާސްހިސާބުގެ ޢިލްާމއި ހުަނރު އިުތރުކޮށް،  )ރ(  

ފާސްހިސާބު ހެޔޮގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމާއި އޭގެ ައލީގައި ަކންކަްނ ތަ

ގުޅޭގޮތުްނ  ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމުގެގޮތުން ތަފާްސހިސާބުެގ ދާއިާރއާ

 ؛ހޭލުންތެރިކަްނ އިތުުރކުރުން

އަދި ބަަލހައްޓާ ަރސްމީ އަދި އިދާީރ ، ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކުން އެްއކޮށް )ބ(  

 ހެޔޮގޮތުަގއި ހިފުމަށް މަގުފަހިުކރުން؛ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ރަސްމީ ތަފާްސހިސާބު އެއްުކރުމާއި، އެްއކުެރޭވ  )ޅ(  

ބޭނުންުކުރމުގަިއ  ،މަޢުލޫމާތުގެ ނަތީޖާ ހޯދުމާއި، ޢާންމުކުރުމާއި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުަގއި ޤަބޫުލކުރެޭވ ތަފާސްިހސާބުެގ 

ހިސާބުެގ މައިގަނޑު އަާސސްތައް، މިންގަނޑުތަކާއި ރަސްމީ ތަފާސް 

އޮިފޝަްލ  ގެ ފަންޑަމެންޓަލް ޕްރިންސިަޕލްސް އޮފް .ނުވަތަ އ.ދ

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްއަށް ޢަމަުލކުރެވޭެނ އުޫސލުތައް ާޤއިމުކުރުން؛

ަބލަހައްަޓއި އަިދ ފޯރުކޮށްދިުނމުގަިއ  ،ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް )ކ(  

ތަފާްސހިސާުބ  ،މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތްތަކުެގ ސިްއރު ހިފެހެއްޓުމާއި 

 ؛އެއްކުާރ ފަރާތްތަކާމެދު އޮންނަ ޔަޤީންކަްނ ބޮޑުކުރުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ޤައުީމ ނިޒާމު ފުރިަހމައަްށ  )އ(  

ތަފާސްިހސާބުގެ މަސަްއކަތަށް ުކރެވޭ ހޭދަ ކުޑަުކރުމަްށ  ،ވިލަރެްސކޮށް

 ؛އެންމެ އެދެޭވގޮތުގަިއ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ާބރުއެުޅން ،މަގުފަހިކޮށް

ބައިނަލްއަޤްވާީމ ފެންވަުރގަިއ ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ދިވެިހާރއްޖޭެގ  )ވ(  

ެބލެހެްއޓުމާިއ  ،ތަފާސްހިސާބު އިތުބާރުުހރި ގޮެތއްގައި ެއއްކޮށް

 ؛ދިނުންފޯރުކޮށް

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ދަުއލަތުެގ  )މ(  

އިދާރާތަކާއި، ތަފާސްހިސާބާެބހޭ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަްތތަކާިއ 

 މުއައްސަސާތަކާއެުކ ގުޅުން ބަދަހިުކރެވޭެނ ނިޒާމެއް ޤާއިމުުކުރން.
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 ދެވަނަ ބާބު 
 މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް 
 ސްޓެޓިސްޓިކްސް އުފެއްދުން 

ދިވެިހާރއްޖޭެގ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު  )ހ(  .3

ތަފާސްހިސާބާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަްނ ރާަވއި ހިންގާނެ އުޫސލުތަްއ 

ކަނޑައެޅުމަށާއި މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެްނމެހަިއ 

"މޯލްޑިވްސް ބިުއރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްިޓކްސް"  ،ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި

 އެވެ.ގެ ނަމުގަިއ ސަރުާކރުެގ ވަިކ އިދާާރއެއް އުފެދުނީ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިްސޓިކްްސ  )ށ(  

އުފެދުމާއެކު، ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފެށުމުެގ ކުރިްނ ހިނގަމުްނ 

އައި ނޭޝަނަލް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްްސގެ މިލްުކވެިރކަމުެގ 

އެންމެހަިއ ުމދަލާއި، ދަށުގައި ުނވަތަ ެބލެހެްއޓުމުެގ ދަށުގަިއ ުހިރ 

ވަސީލަތްތަކާއި، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުްނ ެއ ބިުއރޯއަްށ އެކަަށއަޅަިއ 

ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ފާސްކޮށްފަިއވާ ފަިއސާއާއި، 

ޤާނޫނީގޮތުންނާއި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން އެ ބިުއރޯއިްނ 

އުފުލަންޖެހޭ އެންމެހަިއ ވާޖިބުތަކާިއ މަސްޫއލިއްޔަުތތަކާއި، 

ގޮތުންނާއި އެއްބަސްވުންތަުކގެ ދަށުން އެ ބިުއރޯއަްށ ލިޭބ ޤާނޫނީ

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިްކސްއަްށ ، ޙައްޤުތަކާއި މަންފާތައް

 ބަދަލުވީއެވެ.

 ،މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ ިބއުޯރ މަސައްކަްތކުަރންވާނީ )ނ(  

ތަ އެެހނިހެްނ ފަންނީގޮތުން ޕްރޮފެޝަނަްލކަމާއެކު، އަދި ސިޔާސީ ނުވަ

އެއްވެސް ަފރާތެއްގެ ާބރާއި ނުފޫޒުން އެްއކިބާވެ، ޕްރޮެފޝަނަްލ 

 އިންޑިޕެންޑަންސް ހިފަހައްޓައިގެންެނވެ.

ބިއުރޯއާގުޅޭ ކަްނކަމުގައި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަްށ ޖަވާބުާދރީވާީނ  )ރ(  

 މިނިސްޓަރެވެ.
 

ބިއުރޯގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި 
 ޒިންމާތައް 

 މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ިތރީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ އެވަނީެއެވ.ބިއުރޯގެ   .4
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ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތަފާސްިހސާބު އެްއކުރުމާއި، ެބލެހެްއޓުމާިއ  )ހ(  

ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްހަަމ މިންގަނޑުތަކެއް ބޭނުންުކރުމަްށ 

މަގުފަހިކުރުމުެގގޮތުން، ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތްާވ 

ގޮތުގެމަތިން ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުުކރާނެ މިންގަނުޑތަކެްއ 

 އެކުލަާވލުން؛

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ އެްއކުރުމާއި، އެއްުކރެޭވ މަޢުލޫމާތުެގ ނަތީޖާ  )ށ(  

ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރުުމގެ ުއސޫުލތަކާިއ  ،ހޯދުމާއި، ޢާންމުކުރުމާއި

 ޓުން؛ފެންަވރު ހިފެހެއް ،މިންގަނޑުތައް ކަނޑައަޅައި

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަކީ ދީމިޤްާރޠީ މުޖްތަމަޢެއް ތަރައްޤީުކުރމުގަިއ  )ނ(  

ލާޒިމު ވަސީލަެތއްކަމުގަިއ ބަލައި، ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިޤްިތޞާދީ، 

އިޖްތިމާޢީ އަދި ތިމާވެށްޓާއި، އާބާދީއާބެޭހ ތަފާސްހިސާުބގެ ައލީަގިއ 

އެހީެތރިވެދިނުމުގެގޮތުން ތަފާްސހިސާުބ ޤައުމުގެ ާޙލަތު ވަޒަންކުރުމަށް 

އެކުލަާވލައި، ފަޭސހައިން ބޭނުްނހިފޭނެފަދަ ގޮތެްއގައި، ވަކިފަާރތަކަްށ 

 ؛އެްއހަމައެއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮްށ ފޯރުކޮށްދިުނން ،ނުޖެހި

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުީމ ނިޒާމުން ފޯރުކޮށްޭދ ތަފާސްިހސާބަީކ  )ރ(  

ހިސާބަށް ހެދުމަށްޓަކައި، ތަފާސްހިސާބު ަބަލހައްާޓ އިތުބާރުުހރި ތަފާސް

އަދި ، އިދާރާތަކުގައި ތަފާްސހިސާބު އެްއކޮށް، ރައްކާކޮށް 

ޢާންމުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރާެނ އުސޫލުތަކާިއ އިޖުރާައތުތަްއ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެްނވަރުަގއި ޤަބޫުލކުރެޭވ ހަމަތަާކ އެްއގޮތަްށ 

 އެކުލަާވލުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާދީއާިއ ދިރިއުޭޅ ތަންތަނުގެ ޯބހިެމނުމާއި،  )ބ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަތރައްޤީ ވަޒަންކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންާވ ރަސްީމ 

ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުމަްށ ޤައުީމ ފެންވަުރގަިއ ބޭނުންވާ ުމހިންުމ 

ތަފާސްހިސާުބ އެކުަލވާލުމުަގއި ބޭނުްނކުރާެނ  ،ސަރވޭތައް ކުރުމާއި 

 ؛ސިފިކޭޝަން ނުވަަތ ކޯޑިންގ ސިސްޓަމްތައް ެއކުލަާވލުންކްލެ

ފަޤީރުކަމާއި ދިިރއުޅުމުގެ ޙާލަތުެގ ނާޒުކުކަމާބެހޭ ތަފާްސހިސާުބ  )ޅ(  

 ؛އަދި ެބލެހެއްޓުން، އެއްކޮށް
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިޤްތިޞާދީ ތަަރއްޤީގެ ދުެވލި ވަޒަންކުރުމަށް ޭބނުންާވ  )ކ(  

ކޮންިސއުމަރ ްޕރައިްސ  މިންގަނޑާއި،ޤައުމީ އުފެއްދުންެތރިކަމުެގ 

އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި( ފަދަ މުހިންުމ އިޤްތިޞާީދ ތަފާްސހިސާުބ 

 ؛އެއްކޮށް، އެުކލަާވލައި ޢާންމުުކރުން

ސަރުކާާރއި ދަުއލަތުގެ އެކި އިދާރާަތކުން ރަސްމީ ތަފާްސހިާސބު އަިދ  )އ(  

ަސރވޭތަްއ ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެކުަލވާލުމަށް ުކރެވޭ 

 ؛ރަޖިސްޓަރީކޮށް، އެ ރަޖިސްަޓރީ ެބލެހެއްޓުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަަރއްޤީއަށްޓަކައި، ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާީދ އަިދ  )ވ(  

އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި އެ ސިޔާަސތުތަްއ 

ތަންފީޛުކުރެޭވ މިންވަުރ ދެނެގަތުމަްށ ބޭނުންާވ ރަސްީމ 

ތަފާސްިހސާބުެގ ، ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސްތަފާސްހިސާބާއި 

ބަަލހައްޓަިއ އެ މަުޢލޫމާުތ  ،ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިްނ އެއްކޮށް 

 ؛ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ފޯރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ލޭަބރ މާރކެޓާެބހޭ ސަރވޭތައްުކރުމާއި، ލޭބަރ  )މ(  

ެއކުލަާވލައި، މަދުވެގެން ކޮންެމ މާރކެޓާބެހޭ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، 

 ؛)ތިނެއް( ައހަރަކުްނ އެއްަފހަުރ ޢާންމުކުރުން 3

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ޤައުީމ ނިޒާމު ތަރަްއޤީކޮްށ  )ފ(  

ދޭޭދ ޤައުުމތަކުެގ  ،ކުރިއެުރވުމުގަިއ ިހއްސާެވ އެހީެތރިވުމުެގގޮތުން

ސްހިސާބުެގ ޮރނގުްނ މެދުގައާއި ަބއިނަލްއަޤްވާީމ ފަރާތްތަާކއެުކ ތަފާ

 ؛ގުޅުން ޤާއިމުކުރުން

ޑެޒިްގނޭޓަޑް ޤައުމީ ފެންވަރުަގއި ކޮންމެހެްނ ބޭނުންވާ  )ދ(  

އެކަަމކާ ގުޅުންުހރި އިާދރާއެްއ މެދުެވރިކޮްށ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 ؛އަދި ެބލެހެއްޓުމުެގ ކަންކަްނ ވިަލރެސްުކރުން، އެއްކޮށް

ސްްޓރެޓަޖީތައް އެކުަލވާލައި، އަިދ ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުގެ  )ތ(  

 ތަންފީޛުކުރުން؛

ޤައުމީ ތަފާސްހިސާބުެގ ސްޓްރެޓަޖީތަކަްށ ބިނާކޮށް ޤައުީމ  )ލ(  

ތަފާސްިހސާބުެގ  ،ތަފާސްހިސާބުގެ ައހަރީ ްޕރޮގްރާމް ތައްޔާުރކުރުމާއި 
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ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އުފައްދަންޖެހޭ ޑެޒިްގނޭޓަޑް 

ކަނޑައަޅައި، ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮިލސީއާިއ ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 އެޑްވާންސް ިރލީޒް ކަލަންަޑރާ ެއއްގޮތަށް ޢާންމުުކރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާްސހިސާބާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ ދިވެިހރާްއޖެއާިއ  )ގ(  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭުރގެ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި މެދުެވިރއެއްެގ 

 ؛ދައުރު އަާދކުރުން

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު ތަރައްޤީކުރުމަށްަޓކައި ތަފާސްިހސާބުެގ  )ޏ(  

 ؛ދާއިރާއިން ީމހުން ބިނާކުރުން 

ރަސްމީ ތަފާްސހިސާބު ަބލަަހއްޓާ ަފރާތްތަކަްށ ބޭނުންާވ ފަންނީ  )ސ(  

 ؛ލަފާދިނުން

ރަނގަޅުނޫން ގޮތުަގއި، ނުވަަތ މާނަ އޮޅޭގޮތަށް ތަފާްސހިސާުބ  )ޑ(  

 އެކަންކަްނ އިޞްލާުޙކުރާނެގޮުތގެ ލަފާދިނުން؛ބޭނުންކުރާނަމަ 

ތަފާސްހިސާބާގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާިއ ަގވާއިދުތަކަްށ ރަްއޔިތުްނ  )ޒ(  

 އަހުލުެވރިުކރުވުން؛

ރައްކާެތރިކޮށް ެބލެހެްއޓުމާިއ  ،ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމާއި )ޓ(  

 ؛ޢާންމުކުރުމާގުޅޭ ގަާވއިދުތައް ހަަދއި ހިްނގުން

ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްްސ ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ މަސައްަކތްތަްއ  )ޔ(  

ފުރިހަމައަށް ުކރުމަށްޓަކައި ަދއުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ަބަލހައްާޓ 

އަދި އެުކލަާވލުމަށް ެއއްވެްސ  ،ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް 

ްށ އިދާރާއަކުން ނުކުޅެދޭފަދަ ާޙލަތްތަކުގައި، ބިުއރޯެގ ފަރާތުން ެއކަމަ

ބޭނުންވާ އެހީެތރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުން؛ އަދި ބިުއރޯގެ ަފރާތުްނ 

އެކަމަށް ބޭނުންވާ ެއހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ަގވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ިބއުރޯެގ  )ޕ(  

 މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިުލކުރުމަށް ުކރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުން.
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މި ޤާނޫނުގައި ބިއުރޯގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައްަކމުގަިއ  )ހ(  .5 ބިއުރޯގެ ބާރުތައް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ުކރުމަށްޓަކަިއ މި ޤާނޫނާއި، މި ާޤނޫނުެގ 

ގޮތުގެމަތިން، ބިުއރޯއިްނ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުތަާކ އެއްގޮްތާވ 

ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ ާބރު، ބިުއރޯއަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަކަށް ީފއެްއ ނުވަަތ އަގެްއ  )ށ(  

 ނެގުމުގެ ބާުރ ބިއުޯރއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްްސ ހިންގާނީ، މިނިސްޓަރުެގ މޯލްޑިވްސް ބިުއޯރ   .6 ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން 

 ލަފާގެމަތިން ޗީފް ްސޓެޓިސްޓީޝަނެވެ.
 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން 
 ޢައްޔަންކުރުން 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ަޢއްޔަންކުރާނީ، ިމ މާްއދާގަިއ  )ހ(  .7

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ.

ދަށުން ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ަޢއްަޔންކުާރ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  )ށ(  

ފަރާތަކީ، ޢާންމުކޮށް އިުޢލާންކުރުމުްނ އެކަމަށް އިޖާބަދޭ ީމހުންެގ 

 ތެރެއިން ޮހވާެލވޭ މީހެްއކަމުގަިއ ވާންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމަށްފަހު ޢަްއޔަންކުާރ ފުރަތަަމ ޗީްފ  )ނ(  

)ިތރީސް(  30ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ ސްޓެޓިސްޓީޝަން، މި ޤާނޫނަށް 

 ދުވަހުގެ ެތރޭގަިއ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ޢައްޔަންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މަޤާމުގެ 
 ޝަރުޠުތައް 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ ގޮުތގަިއ ޢައްޔަންުކރާ މީެހއްެގ ކިަބއިގަިއ ތިރީަގިއ   .8

 ެއވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަޝރުޠުތަްއ ފުިރހަމަވާންވާނެ

 މުސްލިމަކުކަމުގައިވުން؛ )ހ(  

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަުމގައިވުން؛ )ށ(  

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން؛ )ނ(  

 )ިތރީސްފަހެއް( އަަހރު ުފރިފައިވުން؛ 35ޢުމުރުން  )ރ(  
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ނުވަތަ ޚިާޔނާތުެގ ، އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް )ބ(  

ރިްޝވަތުެގ ކުށެްއ ކުރިކަްނ ަޝީރޢަތަށް ކުށެއް، ނުވަަތ 

 ސާބިތުވެފައިވާ މީަހކުކަމުގަިއ ނުވުން؛

ދައުލަތުގެ އިދާރާައކަށް ދަްއކަންޖެހިފައިާވ ފައިސާެއްއ އޮވެ،  )ޅ(  

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ަދއްކަމުންނުދާ މީހެްއކަމުގައި ުނވުން؛

ތަންފީޛުުކރަމުންދާ މީހަކުަކމުގަިއ ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ޙުކުމް  )ކ(  

 ނުވުން؛

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ުނވަތަ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރޭވ  )އ(  

ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުަރމުންދާ ، ނުވަތަ ޢައްޔަންކުރެވޭ މަޤާމެއް 

 ؛މީހަކުކަމުގަިއ ނުވުން

ހިންުގމުގަިއ ސަރުކާުރ ނުވަަތ އަމިއްަލ ެއއްވެްސ ކުންފުންޏެްއ  )ވ(  

އިސްކޮށް ަޙރަކާތްތެިރވާ ނުވަތަ އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިެރކްަޓރުންެގ 

 ؛ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މީަހކުކަމުގަިއ ނުވުން

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަަރކުކަމުގަިއ ނުވުން )މ(  

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަޤާމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި ވާިޖބުތަްއ  )ފ(  

ިޢލްމީ ފެންވަރާއި ލަޔާޤަތު އަދި މަސައްކަުތގެ ައޚްލާުޤ  އަދާކުރެވޭފަދަ

 ؛ހުރި މީަހކު ކަުމގައިވުން

ތަފާސްހިސާބު ނުވަތަ އިކޮނޮމިކްސް ނުވަތަ ޑެމޮގްރަފީ ނުވަތަ ހިސާުބ  )ދ(  

 އެއް ފެްނވަރުގެ  އެއާ ނުވަތަ ޑިގްރީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއިން ުފރަތަމަ

 ތަުޢލީމުދޭ މަުރަކޒަކުންމަތީ  ޤަޫބލުުކރާ ސަރުާކރު ސަނަދެއް

ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ، ތަފާސްހިސާުބގެ ރޮނގުްނ ތަމްރީނާއި ަތޖުރިާބ 

ލިބިފައިވާ އަިދ ހިންގުމުެގ ދާއިާރއިން ތަޖުރިބާާއއި ޤާިބލުކަްނ 

 ލިބިފައިވާ ީމހެއް ކަުމގައިވުން.
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ޔަންކުެރޭވ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން، ެއ މަޤާމުގައި ދެމިހުންނާީނ އޭާނ ޢައް  .9 މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

)ފަެހއް( އަަހރުދުވަުހގެ މުއްދަތަށެވެ. ައދި މި ޤާނޫނުެގ  5ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ވަކިުކރެވޭ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަްނ ފިޔަވައި ެއހެްނ  10

)އެެކއް( ދައުަރްށ  1ކޮންމެ ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަނެއް، އިތުރު 

 ޢައްޔަންކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ސްޓެޓިސްޓީޝަން މަޤާމުން ޗީފް 
 ވަކިކުރުން 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަްނ އޭނާެގ މަޤާމުން ަވކިކުެރވޭީނ ޗީްފ  )ހ(  .10

ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަޤާމާ ެއކަށީގެންނުވާފަަދ ކަމެްއ ުކިރކަމަށް، 

ނުވަތަ އެ މަޤާމު އަދާުކރުމަށް އުުޒރުވެިރވާފަދަ ާޙލަތެްއ 

އަދާކުރުުމގެ ޤާިބލުކަްނ މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަަތ މަޤާމު 

 ނެތްކަމަށް ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ފެނިއްޖެނަމަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، ޗީފް ސްޓެޓިސްީޓޝަްނ  )ށ(  

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުުމގައި ތަފާސްިހސާބުެގ 

ެއއްވެްސ އަސާސްތައް ހިެފހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމަކާ ގުޅިގެން 

ޙާލެއްގަިއ އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަްސއޫލިްއޔަތާއި ވާޖިބު އަދާނުުކރެވުީނ 

 ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެެއވެ.
 

 އަްނނަނިވި  ެބލޭނީ ހުސްވެއްޖެކަމަށް ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މަޤާމު )ހ(  .11 މަޤާމު ހުސްވުން 

 .ޙާލަތްތަކުގައެވެ

 ؛މަޤާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން   (1)   

 ؛އިސްތިޢުފާދިނުން  (2)   

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން، ޗީްފ  10މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ؛ސްޓެޓިސްޓީޝަންކަމުން ވަކިުކރުން

 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ ނުވަަތ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުން   (4)   

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ަޢއްޔަންކުެރވޭ މަޤާމަކަްށ 

 ؛ކުރިމަތިލުން

 ؛މަރުވުން  (5)   
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 ޤާނޫނު  މި  ފުިރހަމަވުން ކިބައިަގއި ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ ޗީފް   (6)   

 އުނިވުން. ަޝރުޠެއް  ެތރެއިން ަޝރުޠުތަުކގެ ލާޒިމުކުރާ

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަޤާމު ހުސްެވއްޖެނަމަ، މަޤާމު ުހސްވާާތ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާާއ  7)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނުގެ  30

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޤާމަށް މީަހކު ޢައްޔަްނކުރަންވާެނއެވެ. 
 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ 
 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް 

ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މުސާަރއާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ މިނިސްޓަރެއްގެ ނައިބުެގ ޗީފް   .12

 މަޤާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްތަެކވެ.
 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން މަޤާމުން 
 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަްނ އިސްތިޢުފާދޭްނ ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ެއކަން ބަޔާންކޮްށ   .13

ާޔއަށް ިލޔުމަކުން ހުަށހަޅައި، އެ ިލޔުްނ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއް

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިބުމުން، އޭނާ ެއ މަޤާމުން ވަިކވީެއވެ.
 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ތިރީަގއި ބަޔާްނޮކށްފައި  )ހ(  .14

 އެވަނީއެވެ.

މަސައްކަުތގެގޮތުން ތަފާސްހިސާބުގެ ަޤއުީމ ފަންނީގޮތުންނާއި   (1)   

ނިޒާމުގެ ޕްރޮފެޝަނަްލ އިންޑިޕެންޑަންސް ހިފެހެއްޓުާމިއ 

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުީމ ނިޒާމު ަހރުދަނާކޮށް ރަސްީމ 

 ތަފާސްހިސާބުގެ ފެންަވރު ހިެފހެއްޓުން؛

ހިންގައި، ޤައުމީ އަިދ  ،ތަފާސްހިސާބުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމު ރާވައި   (2)   

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުަގއި ތަފާްސހިސާބުގެ ަޤއުމީ ނިޒާުމ 

 ތަމްސީލުކުރުން؛

ޤައުމީ ތަފާސްހިސާުބ އެްއކޮށް، އެުކލަާވލައި، އަިދ   (3)   

ޢާންމުކުރުމުގައި ތަފާްސހިސާބުެގ އަސާސްތަާކިއ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިްނގަނޑުތަކަށް ފެތޭކަން ޔަޤީންުކރުން؛

ޕްރޮފެޝަނަލް އިންޑިޕެންޑަންސް ހިފެެހއްޓުމަށްޓަކައި ަޤއުީމ   (4)   

ތަފާސްހިސާބުގެ އަަހރީ ްޕރޮްގރާމްގެ ތެރެއިން އުފައްދަންެޖޭހ 
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ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، އެޑްވާންްސ ިރލީްޒ 

 ކަލަންޑަރުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ ާތރީޚުތަކަށް ޢާންމުުކރުން؛

ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޙާިޞލުކުރަންެޖޭހ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ   (5)   

 ؛ދުރުރާސްތާެގ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުން

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަތކާ އެއްގޮްތާވ  މި ޤާނޫނާއި  (6)   

ސްޓެޓިސްޓިކަްލ ކައުންިސލުން ޭދ ލަަފާޔ ، ގޮތުގެމަތިން

އެއްގޮތަށް ބިުއރޯ ހިންގުމާއި، ޤާނޫނު ތަންފީޛުުކރުމަްށ 

 ދުަވހަށް ުކރަންޖެހޭ ކަްނކަން ުކރުން؛ދުވަހުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގައި، ޗީްފ ، މި ޤާނޫނާއި  (7)   

ސްޓެޓިސްޓީޝަންގެ މަްސއޫލިއްޔަުތކަމުގަިއ ބަޔާންުކާރ 

 އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރުން.

މި ޤާނޫނުގަިއ ޗީްފ ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ މަސްޫއލިއްޔަތުަކމުގަިއ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަްނ ޗީްފ ސްޓެޓިސްޓީޝަްނ ުކަރންވާނީ، 

 އެއްވެސް ަފރާތެއްެގ ނުފޫޒަކާ ނުަލއި، މިނިވަންކަމާއެުކގައެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ހ(  .15 ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުން 

އޮްފ ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގަމުން އައި ނޭޝަނަްލ ބިއުޯރ 

ވަަނ  3މި ޤާނޫނުެގ ، ސްޓެޓިސްޓިކްސްެގ އެންމެހަިއ މުަވއްޒަފުން

 މާއްދާގެ ދަށުން އުފެޭދ އިދާާރއަށް ެއހިނދުން ފެށިގެން ބަަދުލވީއެވެ.
  

ބިއުރޯެގ މުވައްޒަފުންެގ މައްޗަްށ ހިނގާނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  )ށ(  

 )ދިވެިހ ސިވިްލ ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި ެއ ާޤނޫނުގެ 2007/5

 ދަށުން ހެދޭ ަގވާއިދުތަކެވެ.
 

ބިއުރޯގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ މުަވއްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ގިންިތތަކާިއ  )ނ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ބަޔާންކުރާ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް މިނިްސޓަރުެގ 

ލަފާގެމަތިން ބިުއރޯއިން އެކުަލވާލައި، ސިިވލް ަސރވިސް ކޮިމޝަނަށް 

އޮނިގަނޑުގައި ިބއުރޯގެ ުމވައްަޒފުންގެ  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، އެ

މަޤާމުތަކުގެ ޝަުރޠުތަކާިއ އެިކ ކަންކަމަްށ މުވައްޒަފުްނ ތިެބންވާނެ 

 ޢަދަދު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ބިއުރޯގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 
 އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް 

 

ކަނޑަައޅާނީ، ސިވިްލ ބިއުރޯގެ ުމވައްޒަފުންގެ މުާސރައާިއ ޢިނާޔަތްތައް   .16

 ސަރވިސް ކޮމިޝަނުންނެވެ.
 

ކައުންސިލްތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ޙަވާލުކުރުން 

ބިއުރޯގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތކުގެ ެތރެއިން ކަނޑައެޭޅ ވަިކ  )ހ(  .17

މަސްއޫލިއްޔަތުތަެކއް ކައުންިސލްތަކުެގ ފެންވަުރގައި، ލާަމރުކަީޒ 

ބަޔާންކޮްށފައިާވ އުސޫލުން ހިންގުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގަިއ 

 ގޮތުގެމަތިން ކައުންިސލްތަކާ ަޙވާލުުކރެވިދާނެެއވެ.

ބިއުރޯއިން ކައުންިސލްތަކާ ެއއްވެސް މަސްޫއލިްއޔަތެްއ  )ށ(  

ޙަވާލުކުރަްނވާނީ، އެ މަސްޫއލިއްޔަުތ ތަންފީޛުކުރުމަްށ ޭބނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް އެ ަކއުންސިލެްއގައި ތަަނވަސްވެފަިއވާކަްނ 

 ކަށަވަރުުކރުމާއެކުަގއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކާ ޙަާވުލކުރެޭވ  )ނ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ޙަާވލުކުރަްނވާނީ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ ހަާދ 

ބިުއރޯއާއި އެ ކައުންސިަލކާ ދެެމދު ވެޭވ  ،ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން

 އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުންނެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންިސލްތަކާ ޙަާވލުކުެރވޭ މަސްޫއލިއްޔަުތތަކުެގ މި  )ރ(  

ދާއިރާއާއި، އެ މަްސއޫލިްއޔަތުތައް ތަންފީޛުުކރުމަށް ޭބނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ހޯދާނެގޮތާއި، ިބއުރޯާއއި ކައުންިސލްތައް ުގޅިގެން 

މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތާއި، މަސަްއކަތްތައް ިވލަރެްސކުރާެނ 

މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަސްުވމުގަިއ  މި، އުސޫލުތައް

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކައުންސިލްތަކުްނ އަދާުކރަންޖެހޭ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަްއ   .18 ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
 

 

ބިުއރޯއިން އަންާގ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ގޮތެއްގެމަތިން ކައުންިސލްެގ ފެންވަރުަގއި ތަފާސްހިާސބާބެޭހ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުން؛
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އެ ކައުންސިެލއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާ ދާިއރާގައި، ރަސްީމ  )ށ(  

ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމަްށ ކުެރވޭ ަސރވޭތަާކއި ބޯހިމެުނމުގަިއ 

ނިޒާމުގައި ހިމެޭނ ފަރާތްތަކަށް އެހީެތރިކަްނ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުީމ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުތައް ަކއުންސިލް ފެްނަވރުގަިއ  )ނ(  

 ތަންފީޛުކުރުމުގަިއ ބިއުޯރއަށް ެއހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުން؛
 

ުކރުމަްށ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ގަވާއިުދގަިއ ކައުންސިލްަތކުން  )ރ(  

 ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި ކަްނކަންކުރުން.
 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، ބަަލހައްޓައި އަިދ   .19 އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާ 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ބިއުޯރއިން އަދާކުރަންޖެޭހ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަްއ 

ދައުލަުތގެ ކަމާބެހޭ އިާދރާތަކުން އެހީެތރިކަާމއި އެއްބާުރލުްނ  ،އަދާކުރުމުގައި 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 

ބިއުރޯެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަްއ އަދާުކރުމުގެގޮތުންނާިއ، މި ޤާނޫނުެގ   .20 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 

ދަށުން ބިއުރޯއަށް ލިބިދޭ ާބރުތައް ތަންފީޛުުކރުމުގައި، ޤާނޫނުގައިާވ 

ގޮތުގެމަތިން، ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ލިބިދޭ ާބރެއްގެ ާދއިރާެގ ތެރޭގައި، ޗީްފ 

ސްޓެޓިސްޓީޝަން ނުވަތަ ބިއުޯރގެ މުވައްޒަފަކު، ނުވަތަ ތަފާްސހިސާބުގެ ޤައުީމ 

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެނޫްނވެސް ފަރާަތކުން ަރސްމީ ހަިއިސއްޔަތުން، ހެޮޔ 

ދޫކޮްށލާ ކަމަކާމެދު އެއްވެސް މަދަީނ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކަމަކާމެދު، ނުވަތަ ނުކޮށް 

 ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުާވއެއް ނުއުުފލޭނެއެވެ.
 

އެހެން ފަރާތަކާ މަސައްކަތް 
 ޙަވާލުކުރުން 

މި ޤާނޫނާ ނުވަަތ ، ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިްލގެ މަޝްަވރާާއއެކު )ހ(  .21

އެނޫންވެސް ޤާނޫނަާކ ިޚލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިްނ ިބއުރޯެގ 

މަސައްކަތްތަކުގެ ެތރެއިން މަަސއްކަތެްއ ނުވަތަ މަސަްއކަްތތަކުން 

ބައެއް، މިނިސްޓަުރގެ މަޝްަވރާގެމަތިްނ ޗީފް ސްޓެޓިސްީޓޝަނަށް 

އެހެން ަފރާތަާކ ޙަާވލުކުެރވިދާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ޙަާވުލކުރެޭވ 
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މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ ިބއުރޯެގ  )ށ(  

މަސައްކަތްތަކުގެ ތެެރއިން އެހެްނ ފަރާތަކާ ަޙވާލުުކރެވޭނެ ާބވަތުެގ 

އެފަދަ މަސައްކަތް ޙަާވލުކުެރވޭނެ ގޮުތގެ އިުޖރާއަތު، މަސައްކަތްތަކާއި 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލް 

 

ބިއުރޯގެ މަސަްއކަތްތައް ުކރުމަށާއި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ތަފާްސހިާސބާގުޅޭ  )ހ(  .22 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލް 

ސިޔާސަތުތައް ެއކުލަާވލުމަށް، އަދި ތަފާްސހިސާބުެގ ޤައުމީ ނިޒާމު 

ކުރިއެުރވުމަށް ލަފާދޭ ސްޓެިޓސްޓިކަލް ކައުްނސިލެްއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

        ސްޓެޓިސްޓިކަްލ ކައުންިސްލ އެުކލެވިގެންވާީނ އަްނނަނިވި )ށ(  

 )ދިހައެއް( މެންބަރުންެގ މައްޗަެށވެ. 10

 ސްޓެޓިސްޓީޝަން؛ޗީފް   (1)   

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤައުމީ ޔުނިަވރސިޓީ ތަމްސީލުުކރާެނ   (2)   

 ؛ފަރާތެއް

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ޯފރުކޮށްދޭ ދަުއލަތުގެ އިދާރާތަުކެގ   (3)   

 )ހަތަެރއް( ަފރާތެއް؛ 4ތެރެއިން މިނިސްޓަުރ ކަނޑައަޅާ 

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކުާރ ދައުލަުތެގ 3މި އަކުރުެގ )  (4)   

އިދާރާތައް ފިަޔވައި ބިުއރޯއިން ެއކުލަާވލައި ޢާންމުުކާރ 

ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންކުރާ ޕްރަިއވެޓް ސެކްަޓރ އަދި ސިިވްލ 

 )ހަަތރެއް( ަފރާތެއް.  4ސޮސައިޓީ ތަމްސީލުުކރާނެ 

( ވަަނ ނަންބަުރގެ ދަށުްނ ދިެވހިާރއްޖޭެގ 2މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) )ނ(  

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ސްޓެޓިސްޓިަކލް ކައުންސިލަްށ ޢައްަޔންކުާރ 

ސައްކަތްތައް ޙަވާުލކުރަންވާނީ ެއކަމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ ދެެމދުގަިއ މަ

 ވެވޭ ެއއްބަސްވުމެްއގެ ދަށުންނެވެ.
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މެންބަރު ވާންވާނީ، ތަފާސްހިސާބުެގ ނުވަަތ ރިަސރޗްެގ ދާިއރާއިްނ 

ޑިގްރީ ފެންވަރުެގ ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށްފަިއވުމާއެކު އެއިްނ 

 ޖުރިބާ ލިބިފައިާވ ފަރާތަކަށެވެ.ދާއިރާއަކުްނ ތަ

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )3މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ރ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ސްޓެޓިސްޓިަކލް ކައުްނސިލަްށ 

ޢައްޔަންކުރަންވާނީ، ތަފާްސހިސާބު، ނުވަަތ އިކޮނޮމިކްސް، ނުވަަތ 

ސައިންސް، ނުވަަތ ޑެމޮގްރަފީ، ނުވަތަ ސޯަޝލް 

އެންވަޔަރަންމަންޓަްލ ސްޓަޑީސް، ނުވަަތ ޑޭޓާ ސައިންސް، ނުވަަތ 

ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެްނވަރުެގ  އެކައުންޓިންގފަދަ ރޮނގަކުން ޑިގްީރއެއް 

 ސަނަދެއް ޙާޞިލުކޮށް، ހިންގުމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފަިއވާ ފަރާތްަތކެކެވެ.

)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުގެ ެތރޭގަިއ  60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ  )ބ(  

ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޓެޓިްސޓިކަްލ  23މި ޤާނޫނުގެ 

ކައުންސިލަށް މީހުްނ ޢައްޔަންކޮްށ އެ ކައުންސިްލ އެުކަލވާލަިއ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.
 

        ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންިސލަށް މެންބަރުން ޢައްޔަްނކުރާީނ  )ހ(  .23 މެންބަރުން ޢައްޔަންކުރުން 

 މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިން މިނިސްަޓރެވެ.

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 2ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 22މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ބަޔާންކުާރ މެންބަުރ ކަނޑައަޅާނީ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޤައުމީ 

 ޔުނިވަރސިޓީންނެވެ.

( ވަަނ ނަންަބރުގަިއ 4ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ) 22މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ބަޔާންކުރާ މެންބަރުްނ ޢައްޔަންުކރަން ބޭނުންާވ ކޮންމެ ަފހަރަކު، 

އެފަހަރަުކ ޢައްޔަންުކރަންޖެހޭ މެންބަރުްނގެ ޢަދަދަށްުވރެ ަމދުނޫން 

ޢަދަދަކަށް މީހުންގެ ނަން ބިއުރޯއިން މިނިްސޓަރަްށ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
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މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ ދަށުްނ ބިއުޯރއިން މިނިސްަޓރަށް ުހށަހަޅާ  )ރ(  

ނަންތަކަކީ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކޮށްގެން އެކަމަށް އިޖާބަދޭ ީމހުންެގ 

 ތެރެއިން ޮހވާެލވޭ ނަންތަކެްއ ކަމުގަިއ ވާންވާެނއެވެ.
 

ޢައްޔަންުކރާ ފަރާތްތަކުެގ  ސްޓެޓިސްޓިކަލް ަކއުންސިލްގެ މެންަބރުކަމަށް  .24 މެންބަރުންގެ ޝަރުޠުތައް 

 ކިބައިގައި ިތރީަގއިވާ ަޝރުޠުަތއް ފުިރހަމަވާންވާނެެއވެ.

 މުސްލިމަކުކަމުގައިވުން؛ )ހ(  

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަުމގައިވުން؛ )ށ(  

 ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން؛ )ނ(  

 )ފަންސަީވސް( ައހަުރ ފުރިފައިވުން؛ 25ޢުމުރުން  )ރ(  

ނުވަތަ ޚިާޔނާތުެގ ، އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުެށއް )ބ(  

ކުށެއް، ނުވަަތ ރިޝްވަތުެގ ކުެށްއ ކުރިކަްނ ަޝީރޢަތަށް 

 ސާބިތުވެފައިވާ މީަހކުކަމުގަިއ ނުވުން؛

ދައުލަތުެގ އިދާާރއަކަްށ ދައްކަންޖެހިފަިއާވ ފައިސާއެްއ އޮވެ،  )ޅ(  

 ަދއްކަމުންނުދާ މީހެްއކަމުގައި ުނވުން؛ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުެވ ޙުކުމް ތަންފީޛުުކރަމުންދާ މީހަކުަކމުގަިއ  )ކ(  

 ނުވުން؛

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުްނ ނުވަަތ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުްނ އިންތިޚާުބކުރެޭވ  )އ(  

ނުވަތަ ސިޔާސީ މަޤާމެްއ ފުަރމުންދާ ، ނުވަތަ ޢައްޔަންކުެރވޭ މަޤާމެއް

 ؛މީހަކުކަމުގަިއ ނުވުން

ސަރުކާރު ުނވަތަ އަމިްއލަ އެްއވެސް ކުންފުންޏެްއ ހިންުގމުގަިއ  )ވ(  

އިސްކޮށް ޙަރަކާތްެތރިވާ ނުވަތަ އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ޑިރެކްަޓރުންެގ 

 ؛ބޯޑުގައި ހިމެނޭ މީަހކުކަމުގަިއ ނުވުން

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަަރކުކަމުގަިއ ނުވުން )މ(  

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންިސލްގެ މެންބަރުކަުމގެ ަމޤާމުގެ  )ފ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަާކއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ިޢލްމީ ފެްނވަރާިއ 

 ލަޔާޤަތު އަިދ މަސައްކަތުެގ އަްޚލާޤު ުހރި މީަހކު ކަމުަގއިވުން.
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ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލްގެ 
 ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަތު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ަކއުންސިލްެގ ޖަލްސާތަކުެގ ރިޔާސަުތ ބަލަަހއްޓާީނ  )ހ(  .25

 ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިން ސްޓެޓިްސޓިކަލް ކައުްނސިލްެގ  )ށ(  

ޖަލްސާތަކުގެ ރިޔާސަުތ ބަލަަހއްޓާ ަފރާތުގެ ޒިންމާތަކުެގ ެތރޭގައި، 

 ރާަވއި ހިްނގުން ހިމެނެެއވެ.އެ ކައުންިސލްގެ މަަސއްކަތްތައް 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ަކއުންސިލްެގ ޖަލްސާތަކުެގ ރިޔާސަުތ ބަަލހައްާޓ  )ނ(  

އެ ކައުްނސިލްެގ  ،ފަރާތް ނެްތ ޙާލަެތއްގަިއ އެކަްނ ކުރުމަށް

 މެންބަރުންގެ ތެެރއިން މީހަާކ އޭނާ ަޙވާލުުކރަންވާނެެއވެ.

 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންިސލްގެ މެންބަރުްނގެ ތެެރއިން މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުްނ   .26 މެންބަރުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް 

އެ ަކއުންސިލްެގ މެންަބރުކަްނ އަދާކުާރ ަފރާތްތަްއ ިފޔަވަިއ އެނޫްނ 

މެންބަރުންނަށް، އެފަރާތްތަކުްނ ހާޒިރުާވ ޖަލްސާަތކަށް ދަުއލަުތގެ މާލިްއޔަތުެގ 

ވާލުކޮށްަފއިވާ މިނިްސޓަރު ކަނޑައަާޅ މަސްޫއލިއްޔަތު ޙަ ކަންކަން ބެލެެހއްޓުމުގެ

 އެލަވަންސެްއ ދޭންވާނެއެވެ.
 

ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން ފިޔަަވއި ސްޓެޓިސްޓިަކލް ަކއުންސިލަށް ޢައްޔަންކުެރޭވ   .27 މެންބަރުކަމުގެ ދައުރު 

)ފަެހއް( އަަހރުުދވަހެވެ. މިގޮތުްނ  5މެންބަރުންގެ މެންބަރުކަމުގެ ުމއްދަތަކީ 

މެންބަރަުކ އިތުުރ ދައުަރކަށް ޢައްޔަްނކުރުަމށް މި މާއްާދ ޢައްޔަންކުރެޭވ 

 ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ.
 

 މަޤާމު ހުސްވުމާއި 
 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުްނކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެިރވެްއޖެނަމަ  )ހ(  .28

 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިްލގެ މެންބަރުކަުމގެ މަޤާމު ހުސްވާެނއެވެ.
 

 ؛އިސްތިޢުފާދިނުން  (1)   

 ؛މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން  (2)   

މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމްުކާރ   (3)   

 ؛ޝަރުޠުތަުކގެ ތެެރއިން ަޝރުޠެްއ އުނިވުން
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        މެންބަރެއްެގ މަޤާމުެގ މުއްދަުތ ހަމަވުމުެގ ުކރިން،   (4)   

ވާޖިބު އަދާނުކުރެޭވކަމަްށ އެ މެންބަެރއްެގ މަސްޫއލިއްޔަތާިއ 

 ފެނިގެން މިނިސްޓަރު އެ މެންބަރަުކ މަޤާމުން ވަިކކުރުން؛

 މަރުވުން.  (5)   

ސްޓެޓިސްޓިކަްލ ކައުންިސލްެގ މެންބަރަުކ އޭނާެގ ަމޤާމުން  )ށ(  

އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަަމ މިނިސްޓަރަްށ ފޮނުާވ ިލުޔމަކުން 

އިސްތިޢުފާދިންކަމުގެ ލިޔުން މިނިްސޓަރަްށ އިސްތިޢުފާދެވިދާނެއެވެ. 

 ލިބުމުން އެ މެންަބރަކު ެއ މަޤާމުން ވަިކވީއެވެ.

ސްޓެޓިސްޓިކަްލ ކައުންިސލްެގ މެންބަރެްއެގ މަޤާމު ހުސްވެްއޖެނަމަ،  )ނ(  

)ތިރީސް( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި،  30އެ މަޤާމު ހުސްވާތާ ގިނަވެގެން 

     ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން  23މި ޤާނޫނުގެ 

 އެ މަޤާމަށް މީހަުކ ޢައްޔަންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ކައުންސިލްގެ ސްޓެޓިސްޓިކަލް 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ަކއުންސިލްެގ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއ   .29

 އެވަނީއެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބާބެޭހ ސިޔާސަތާިއ މި ޤާނޫނު  )ހ(  

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ ކަނޑައަޅަންޖެޭހ އެނޫންވެްސ ސިޔާަސތުތަްއ 

 ބިއުޯރއަށް ލަފާދިނުން؛ކަނޑައެޅުމުގައި 

ތަފާސްހިސާބުގެ އަސާސްތަކަށް ޢަމަލުުކރާ މިްނވަރު ބަލައި، ިއތުރަްށ  )ށ(  

 ؛ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބިުއރޯއަށް ލަފާދިނުން

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާްސހިސާބުެގ ދާިއާރ ކުިރއެރުވުުމގެ ގޮތުްނ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ކޮަބއިކަްނ ޢާންމުންނަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި 

 ؛ދިރާސާކޮށް ކަމާގުޭޅ ޕްރޮޕޯސަލްަތއް ބިުއރޯއަްށ ހުށަހެޅުން

 ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ާދއިރާ ުކރިެއރުވުމުެގގޮތުން )ރ(  

ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރަންޖެޭހ އާ ދާިއރާތަކާގުޭޅ ޕްރޮޕޯަސލްތަްއ 

 ؛ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅުން
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ގުޅޭގޮތުްނ އަލަްށ ެއކުލަާވލެޭވ މިންގަނޑުތައް ތަފާސްހިސާބާ  )ބ(  

ދިރާސާކޮށް އެ މިންގަނޑުތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ ޗީފް 

 ؛ސްޓެޓިސްޓީޝަނަށް ދިނުން

ކޮންމެ އަަހރަުކ އެއްަފހަރު، ސްޓެޓިސްޓިަކލް ކައުްނސިލްެގ  )ޅ(  

 ؛މަސައްކަތް ޭރވިފައިވާގޮުތގެ ެއކްޝަން ޕްލޭްނ ފާސްކުރުން 

 ،)ފަހެއް( ައހަރަކުްނ އެއްފަަހރު އެުކލަާވލައި ޢާްނމުކުރާ 5ކޮންމެ  )ކ(  

ބިއުރޯއިްނ ޙާޞިލުުކރަންޖެޭހ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ 

 ލަފާދިނުން؛

ކޮންމެ އަހަެރއް ނިމުމުން ެއ އަަހރެއްެގ އެކްޝަން ޕްލޭްނ  )އ(  

ތަންފީޛުކުރެވުުނ މިންވަުރ ބަަލއި، ތަންފީޛުނުކުެރވޭ ަކންކަން 

ހުރިނަމަ ެއކަންކަން ތަންފީޛުނުުކރެވުުނ ސަބަބުތައް ިދާރސާކޮށް، 

އެކަންކަން ޙައްުލކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ؛ބިއުރޯއަށް ލަފާދިނުން

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާާވ ދަތިތައް ޙަްއލުކުރުމަްށޓަކަިއ  )ވ(  

 ރޯއަްށ ލަފާދިނުން؛އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިބއު

މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަްނކަން ޙާޞިުލކުރުާމ  )މ(  

 ،ގުޅޭގޮތުން ވަކިަވކި އިދާރާަތކުން ުކރާ މަސައްކަތްތަްއ ބަލައި

     ބެލެެހއްޓުމާިއ ފޯރުކޮށްދިުނމުގަިއ  ،ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުާމއި

         އެ އިާދރާތަކުން އިޞްލާޙުުކރަންޖެޭހ ކަންކަާމ ގުޅޭގޮތުްނ 

 އެ އިދާރާަތކަށް ލަާފ ދިނުން؛

މި ޤާނޫނުގަިއ ސްޓެޓިސްޓިަކްލ ކައުންިސލްެގ މަސްޫއލިއްޔަތުަކމުގަިއ  )ފ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެނޫްނވެސް ކަންކަްނ ކުރުން.

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިލް 
 ހިންގުން 

ކައުންސިލްެގ ޖަލްސާެއއް މަދުެވގެން ބާްއވާނެ މިްނވަރާއި،  )ހ(  .30

          ޖަލްސާތަކުގެ ޯކރަމާއި، ޖަލްސާތައް ބޭްއވޭނެ ގޮތް، އަިދ 

 އެ ކައުންސިްލގެ މަސައްކަތްަތއް ކުިރއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ަގވާއިދު،
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)ދޭއް( މަސްުދވަހުެގ ެތރޭގަިއ  2މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ     

މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ބިއުޯރއިން އެުކލަާވލައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންިސލްގެ ޖަްލސާތައް ބޭއްވުާމގުޅޭ ކަންކަމާިއ   )ށ(  

ކައުންސިްލގެ އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖައްސާީނ އެ 

 ބިއުރޯއިންނެވެ.

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު 

 

ތަފާސްހިސާބުގެ ަޤއުމީ ނިޒާުމ އެކުެލވިގެންވަީނ ތަފާްސހިސާބުގެ ަމިއ   .31 ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމު 

ޯފރުކޮށްދޭ ެއހެނިހެްނ އިދާރާތަުކެގ އިދާރާއާިއ ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބު 

 މައްޗަށެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުގެ ތެެރއިން، ރަސްީމ   .32 ތަފާސްހިސާބުގެ މައި އިދާރާ 

ތަފާސްހިސާބުެގ މަިއ އިދާާރ ެއކުލެިވގެންވަީނ މޯލްޑިވްްސ ބިުއރޯ އޮްފ 

 ފުންެގ މައްޗަށެވެ.ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާިއ އެ އިދާރާެގ އެންމެހަިއ މުވައްޒަ
 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ 
 އެހެނިހެން އިދާރާތައް 

 ،ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ ފޯރުކޮށްޭދ ެއހެނިހެން އިދާާރތަކަކީ )ހ(  .33

މި ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުެގމަތިން  ،ތަފާސްހިސާބުގެ މައި އިާދރާ ފިަޔވައި

ަސުރކާރާިއ  ،ޢާންމުުކރާ ،ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ެއއްކޮށް އެުކލަާވލައި

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެއހެން އޮތްނަމަވެސް، އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަަތ  )ށ(  

ގަވާއިދެއްެގ ދަށުން ހަމައެކަނި އިާދރީ ބޭނުމަށް މަޢުލޫމާތު ެއއްކުާރ 

އިދާރާތަކެްއ ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބު ޯފރުކޮށްދޭ އެހެނިހެްނ ިއދާރާެގ 

 މެނޭނެއެވެ.މާނައިގެ ތެޭރގައި ުނހި
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ އިާދރާތައް ވާްނޖެހޭނީ  )ނ(  

ފަންނީގޮތުންނާއި މަސައްކަތުެގގޮތުން ޕްރޮފެޝަަނލީ އިންޑިޕެންޑަންޓް 

 ތަންތަނަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބިއުރޯއިން އަދާކުރަންެޖހޭ މަސްއޫިލއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމަްށ   .34 ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުން 

ބޭނުންވާ ލަފާ ހޯދުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުާރ 

 ގޮތުގެމަތިން އެކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީތައް އުފެއްދުމުގެ ާބރު ބިއުޯރއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ،ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާއި، އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ނަތީޖާ ހޯދުމާއި 

 ބޭނުންކުރުން 
 

 ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމާބެހޭ 
 ޢާންމު އުސޫލު 

ބޯހިމެނުުމންނާއި،  ،ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރެވޭނީ )ހ(  .35

ދައުލަުތެގ އިދާރާތަކުްނ ަބލަހައްާޓ ރަސްީމ  ،ސަރވޭުކރުމުންނާއި

ތަފާސްހިސާބާއި، އެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާަތކުގެ އިދާީރ 

 ،މަސައްކަތުގެ ތެރޭަގއި އެްއކޮށް ބަލަަހއްޓާ ރިކޯޑުތައް ބޭނުންޮކށްގެން

 އަދި ބިއުޯރއިން ޤަބޫުލކުރާ އެހެނިހެްނ ގޮތްގޮތުންނެވެ.

އެންމެހަިއ ފަރާތްަތކުން ތަފާްސހިސާުބ ތަފާސްހިސާބު ޯފރުކޮށްޭދ  )ށ(  

ފޯރުކޮށްދިުނމުގަިއ  ،އެއްކުރުމުަގއާއި، ބޭނުންކުރުުމގައާއި 

ބޭނުންކުރަންވާނީ ބައިަނލްއަޤްވާީމ ފެންވަުރގައި ޤަޫބުލކުރެޭވ 

 އުސޫލުތަކާިއ ކްލެސިފިޭކޝަންތަކެވެ.

ުބ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެހަިއ އިދާރާތަުކގައި ތަފާްސހިސާ )ނ(  

ެއ މަޢުލޫމާުތ  ،ރައްކާެތރިކޮްށ ބަލަަހއްޓައި ،އެއްކޮށް

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ބޭނުންކުރަްނވާނީ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުެގމަތިން 

 ބިއުރޯއިން ކަނޑައަޅާ އެއްހަަމ މިންގަނޑުތަކެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ނެގުމުގެ މަަސއްކަތްކުރަްނވާނީ، ެއކަމުން  )ރ(  

 ފަރުދުންނަށް އުފުލަންޖެޭހ ބުަރ އެންމެ ކުޑަވާެނ ގޮތަަކށެވެ.ޢާންމު 
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ތަފާސްހިސާބު ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުން ޑޭޓާ ހޯދާނެ ގޮތްތައް ނުވަަތ  )ބ(  

މަސްދަރުތައް ކަނޑައެޅުމުގަިއ ޑޭޓާގެ ފެންަވރަށާއި، ލިޭބ 

މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާްތތަކުން ، ހިނގާނެ ޚަރަދަާށއި، އަވަސްމިނަށާއި

 އުފުލަންޖެހޭ ުބރައަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ ދަށުން ތަފާްސހިސާބު އެއްުކރުމުގަިއ ޢަމަލުުކަރންވާނީ،  )ޅ(  

ަގއި ހިމަނާފައިވާ ރަސްމީ ތަފާސްިހސާބުެގ  1މި ޤާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 

 މައިގަނޑު އަސާސްތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކަިއ  )ހ(  .36 އެއްކުރުމުގެ ހުއްދަ ތަފާސްހިސާބު 

ޢާންމުންނާ ސުވާލުކުރެވޭނީ އަދި ސަރވޭކުެރވޭނީ ބިއުރޯއިން ނުވަަތ 

ކަމާބެހޭ އިާދރާއަކުން ުހއްދަ ދޫުކރެވޭ އޮފިަސރުންނަށެވެ. ަސުރކާރުެގ 

ރަސްީމ ބޭނުްނތަކަށް  ވުޒާރާތަކާިއ ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާތަކުން 

ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމަށް ަސރވޭުކރެވޭީނ ހަމައެކަިނ ބިުއރޯއިްނ 

ހުއްދަ ދޫުކާރ ފަރާތްތަކަށެވެ. ސަރުާކރުެގ ވުާޒރާތަކާިއ ދަުއލަތުެގ 

މުއައްސަސާތަކުން ރަސްމީ ބޭނުންތަކަށް ފިަޔވައި އެެހނިހެްނ 

އުރޯއިްނ ހުއްަދ ކަންކަމުގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ކުރެޭވ ަސރވޭތަކަްށ ބި 

 ހޯދާކަށް ލާޒިމެއްނޫނެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ިބއުރޯއިްނ ނުވަަތ ދަުއލަތުެގ އެހެްނ  )ށ(  

އިދާރާއަކުންވެްސ ތަފާސްހިސާބުެގ ބޭނުމަށް މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމަްށ 

ފޮނުވޭ ފަރާތްތަކަށް ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުުމގެ ހުއްދަ ޮއތްކަން 

 ދޫކުރަންވާެނއެވެ.އެނގޭނެފަދަ ފާހެްއ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުއްދަ ީދފައިާވ  )ނ(  

ބިއުޯރއިން ނުވަތަ ކަމާެބހޭ އިާދރާއިްނ  ،އޮފިސަރުން ސަރވޭކުާރއިރު

 ސުާވލުކުެރވޭ މީހާއަްށ ފެންނަގޮތަށް ަދއްކަންާވނެއެވެ. ،ދޫކުރާ ފާސް

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފާސް ދޫުކރުމާއި، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި  )ރ(  

ބޭނުންކުރުމާގުޅޭ އެންމެަހއި އުސޫލުަތއް ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ 

 ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެކުަލވާާލ ޤައުީމ ތަފާސްހިސާބުެގ ދުުރރާސްާތ  )ހ(  .37 ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު 

ދާއިރާަތކާގުޅޭ ރަސްމީ ތަފާްސހިސާުބ ސްޓްރެޓަޖީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ފޯރުކޮށްދޭނީ ެއ ދާއިރާައކާގުޅޭ ދަުއލަތުގެ އިދާރާއިންެނވެ.

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބާބެޭހ މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދޭ ކޮންމެ  )ށ(  

އިދާރާއެްއގައިވެްސ ބިުއރޯއިްނ ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަާކ އެްއގޮތަްށ 

ބަަލހައްޓަިއ ފޯުރކޮށްިދނުމުގެ އެ އިާދރާއަާކގުޅޭ ތަފާސްހިސާުބ 

 ނިޒާމެއް އެކުލަާވލާފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ ތަފާްސހިސާބާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްޭދ އިާދާރތަކުން  )ނ(  

ބިއުރޯއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާުކރަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކާއި، ތަފާްސހިސާުބ 

ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ  ،ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތް 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަަމވެސް،  )ހ(  .38 އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު 

ދައުލަތުެގ އިާދރާތަކުްނ އިދާީރ ބޭނުންތަކަްށ ެއއްކޮްށ ބަަލހައްާޓ 

، ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުމަށް ބިއުރޯއަށް ބޭނުންެވްއޖެނަމަ ،މަޢުލޫމާތު

ބިއުރޯއިން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާުތ ބިުއރޯއަްށ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 

އިދާރީ ތަފާްސހިސާބު ހޯދުމުގަިއ ެއ އިާދރާއެްއގެ ފެންަވރުގައި، ޑޭާޓ  )ށ(  

މަޢުލޫމާުތ ހޯދަިއ ހޯދުމާއި ެއކިއެިކ ޑޭާޓ ސެޓްތަްއ ގުޅުވަިއގެން 

 ދިރާސާކޮށް ބޭނުންުކރުމުގެ އިޚްިތޔާުރ ބިއުޯރއަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
 

، އިދާރީ ތަފާްސހިސާބު ަބލަހައްާޓ އެްއވެސް އިދާާރއަކުން )ނ(  

ތަފާސްހިސާބު ހޯދުމާއި ރައްކާުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަުލކުރަމުްނދާ ގޮްތ 

ކުރިްނ ބިުއރޯއަށާިއ ރަސްީމ ބަދަލުކުރާނަމަ، ެއ ބަދަލެްއ ގެަނއުމުެގ 

ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް އަންގައި އެ އިދާާރތަކުެގ 

 ލަފާ ހޯދަންވާނެެއވެ.
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މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަށްޓަކަިއ ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުްނ އިދާީރ  )ރ(  

ތަފާސްހިސާބު ަބލަހައްަޓއި ިބއުރޯއަށް ފޯުރކޮށްދޭނެގޮތުގެ އުޫސލުތައް، 

 ނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.މި ޤާނޫ
 

ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހޯދުމަށް ސަރވޭުކރާނީ ބިުއރޯއިްނ  )ހ(  .39 ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 ނުވަތަ އެކަމަށްޓަކަިއ ބިުއރޯއިން ކަނޑައަޅާ ަފރާތަކުންނެވެ.

ސަރވޭކުރުމާގުޅޭ އުޫސލުތަްއ ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ހޯދުމަށް  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

 

 ތަފާސްހިސާބަށް ޢާންމުންގެ 
 ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތް 

ތަފާސްހިސާބަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތ އެިކ ފަރާތްތަކުްނ ޯހދުމަށް  )ހ(  .40

ގޮތެްއ ސަރވޭުކރުމުގަިއ އަންނަނިިވ ދެގޮތުންކުެރ 

 ޚިޔާރުކުެރވިދާނެއެވެ.

 އެފަރާތަކާ ސީާދ ސުާވލުކޮށް މަޢުލޫމާުތ ހޯދުން؛ ނުވަތަ   (1)   

މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމަށް ުފރިހަމަކުރަންެޖހޭ ފޯމެއް މެދުވެިރކޮްށ   (2)   

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން.

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ދަށުން ފޯމެއް މެދުެވރިކޮްށ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  

މަޢުލޫމާތު ހޯދާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ބޭނުމުގެ އިތުރުން، ފޯމާ 

 ގުޅިގެން ޢަމަލުުކރާނެގޮުތގެ މަުޢލޫމާތު ފޯމުަގއި ބަޔާންކުރަްނާވނެއެވެ.

ސަރވޭުކރުމުގައި ކޮންމެހެން ެއހެން ބަހަކުން ކުރަންޖެޭހ ސަރވޭތަްއ  )ނ(  

 ހިބަުހންނެވެ. ފިޔަވައި އެނޫން ސަރވޭަތއް ުކރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދިވެ 

ބިއުރޯއިން ުނވަތަ ދަުއލަތުގެ އެއްވެސް އިާދރާއަކުން ތަފާްސިހސާބަށް  )ރ(  

 ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެްއވެސް ަފރާތަކަށް ލިޔުމެއް ފޮނުަވިއފިނަމަ

      އެ ިލޔުމަކީ ، އެނޫން ގޮތަކަްށ ސާބިުތ ނުވާާހ ހިނދަުކ ބެެލވޭނީ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަުކރާ އަިދ އެފަރާތަކުްނ ޭދންޖެހޭ 

 މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަުޢލޫމާތު އެއްުކރުމުެގ ބޭނުމުގަިއ ެއއްވެްސ  )ބ(  

ތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަންެގ ހުއްަދ ިލުޔމަކުން 

 ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށެވެ.
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)ބ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަފާސްހިސާބާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ މި މާއްދާގެ  )ޅ(  

މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަްށ އެްއވެްސ ަތނަކަށް  ،އެއްކުރުމުެގ ބޭނުމުަގއި

ވަދެވޭނީ، ެއ ވަގުތަުކ ެއ ތަނެއްެގ ވެރިފަރާްތ ުނވަތަ ިދރިއުޭޅ 

 ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
 

ގޮުތގެމަތިން، ތަނެއްެގ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ކ(  

ވެރިފަރާތް ުނވަތަ ތަނެްއގައި ިދރިއުޅޭ ފަރާތެްއގެ ހުއްަދ 

 ނުލިބިއްޖެނަމަ އެތަނަކަށް ވަދެވޭނީ، ކޯުޓ އަމުެރއްގެ ދަށުންެނވެ.

 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ޯބހިމެނުމެއް މަުދވެގެްނ  )ހ(  .41 ބޯހިމެނުން 

)އެކެއް( ފަހަުރ  1ައހަރަކުްނ )ިދހައެއް(  10ކޮންމެ 

ބާއްވަންވާނެއެވެ. ބޯހިމެނުން ާބއްވާނެ ތާރީޚު ބިއުޯރއިން ކަނޑައަޅަިއ 

 ދުރާލާ ޢާންމުކޮްށ އިޢުލާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އާބާދީާއއި ދިިރއުޅޭ ތަންތަނާއި އެެހނިހެްނ  )ށ(  

ގުޅޭގޮތުްނ  ބޯހިމެނުންތައް ކުރިއަްށގެންދަންވާނީ ބޯހިމެނުމާ

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތްާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ބޯހިމެނުންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެްނމެހަިއ  )ނ(  

 ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުުކރާ ކަމެެކވެ.
 

ބޯހިމެނުމުގައި ބަލާެނ ކަންކަމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ދާިއާރތަކާއި،  )ރ(  

    ބައިވެރިވާނެ ަފރާތްތަކާއި ބޯހިމެނުމާގުޅޭ އެންމެަހއި އުޫސލުތަްއ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.
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އެކުަލވާލުމަށްޓަަކއި ބިުއރޯގެ ފަރާތުްނ ޭބނުންވާ ތަފާސްހިސާބު  )ހ(  .42 ސްޓެޓިސްޓިކަލް ރެޖިސްޓަރތައް 

ކަންކަމާގުޅޭ ދާއިރާަތކުގެ ރެޖިސްޓަރަތކެއް ާޤިއމުކޮށް 

 ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ ރެޖިސްަޓރތައް ެއކުލަާވލުމަްށ  )ށ(  

ބިުއރޯއަްށ ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެ މަޢުލޫމާތު ބަަލހައްޓާ އިދާރާތަކުން 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުެގ ބޭނުމަށް ެއކުލަާވލެޭވ ރެޖިސްަޓރތަކުަގިއ ހިމެނޭ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ހަމަެއކަނި ތަފާސްހިސާބުެގ ޤައުމީ 

ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ަރސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެކުަލވާާލ އިދާާރތަކުެގ 

ެވއްޖެ ހިނެދއްގަިއ ބިުއރޯއިްނ ތަފާސްހިސާބުގެ މަސަްއކަތަށް ބޭނުން

ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން، ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަްނގެ ުހއްދަާއ 

 އެކުގައެވެ.
 

ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ 
 ނަތީޖާ ހޯދުމާއި ބޭނުންކުރުން 

ތަފާސްހިސާބު ހޯދުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ަޙރަކާތްތަކުން ެއްއކުރެޭވ  )ހ(  .43

ބޭނުންުކރެވޭ ކޯޑިންގ ިސސްަޓމްތައް މަޢުލޫމާތު ކޯޑުކުރުމުގައި 

 އެއްގޮތްުކރުމަކީ ބިުއރޯެގ ޒިންމާއެކެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މަޢުލޫމާުތ ކޯޑުކުުރމުގަިއ  )ށ(  

ބޭނުންކުރަންވާނީ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ ފެންަވރުގަިއ ތަްއޔާރުުކރެިވފައިާވ 

ބައިަނލްއަޤްވާމީ އަިދ ޤައުމީ ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމެްއ ނުވަތަ 

ފެންވަރުެގ ސިސްޓަމެއްެގ މައްޗަްށ ބުަރވެ ތަްއޔާރުުކރެިވފައިާވ 

ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމެެކވެ. އަލަްށ ތައްާޔުރކުރެޭވ 

ކްލެސިފިކޭޝަން ސިސްޓަމްތަކަީކ ބިއުޯރއިން ޤަޫބލުކުާރ 

 ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވާންވާެނއެވެ.

އެއްުކރެވޭ މަުޢލޫމާތު ބޭނުންކުރުުމގައި ުފރަތަަމ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(  

އަމާޒުކުރަންވާނީ ެއ މަޢުލޫމާތެއް ެއއްކުެރވުނު މަްޤޞަދު 

ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ. ޭއގެ އިުތރުން، ނެގޭ މަޢުލޫމާތުގެ ަމއްޗަށް އިތުުރ 

 ދިރާސާކުރުމުެގ ފުރުޞަުތ ހުޅުވިފަިއ އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ގޮތުަގއި ކަނޑައެޅޭ ެއއްވެްސ ޑެޒިގްނޭޓަޑް  )ރ(  

މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމުކުރަންވާީނ ތަފާސްހިސާބުެގ ޤައުީމ ނިޒާމުގަިއ 

 އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިދާރާ ުނވަތަ ބިުއރޯއިންނެވެ.

ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުަގއި އެއްުކރެވޭ މަޢުލޫމާތު ދަުއލަތުގެ އެހެްނ  )ބ(  

އެ އިދާރާަތކަށް ފޯުރކޮށްދެވޭނީ، މި ޤާޫނނުގަިއ އިދާރާތަކުގެ ބޭނުމަށް 

ބަޔާންކުރާ ިސއްުރ ހިފެެހއްޓުމުެގ އަސާސްތަާކ ޚިލާފުނުާވގޮތަްށ 

 ބިއުރޯއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަާކ އެްއގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރާ ހުރިާހ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީ  )ހ(  .44 މަޢުލޫމާތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުން 

ެއކުލަާވލާ ރަސްމީ ތަފާސްިހސާބަީކ  ،އިދާރާތަކަކުންވެްސ އެްއކޮށް

ވަގުތަށް އެކަށޭނަ، ހުިރހާ ަފރާްތތަކަށް ، ފެންވަރުގެގޮތުން އިތުާބރުހުރި 

އެއް ހަމައެއްަގިއ ފޯރުކޮށްދެޭވ ަވސީލަތެއްޯތ ބަލަިއ 

 ޔަޤީންކުރަންވާނެެއވެ.

އެއްކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާުތ  ،ތަފާސްހިސާބުގެގޮތުަގއި ހޯދައި )ށ(  

ބިުއރޯއިްނ  ،ޢާންމުކުރަންވާނީ ޖުމްލަ ހިސާބުަތކެއްގެ ގޮތުގައި 

 އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބގެ ފެންަވުރ ހިފެހެއްޓުުމގެގޮތުން، އެިކ  )ނ(  

ބަަލހައްާޓ އިދާާރތަކުެގ  ، އެްއކޮށްދާއިރާތަކުން ތަފާސްހިސާބު 

ފެންވަރުގަިއ ެއިކ ޑޭޓާ ގުޅުވައިގެްނ ތަފާސްހިސާުބ ެއކުލަާވލުމަްށ 

 ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުގެ ަޤއުމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާުކރުމުގެގޮުތން ާއ  )ރ(  

 ،ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ އެހެިނހެން ަވސީލަތްތަްއ ބޭނުންުކރުމާއި

ޔުނިވަރސިޓީ، ްޕރައިވެްޓ ސެކްަޓރ އަިދ ސިިވލް ސޮަސއިޓީްނ 

އެއްކުރާ ޑޭޓާތައް ބޭނުންުކރަންވާނީ، ތަފާސްހިސާުބގެ އުޫސލުތަާކ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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ދިރާސާކުރުމަށް ތަފާސްހިސާބު 
 ބޭނުންކުރުން 

 އެއްވެސް ަފރާތަކުން ުކރާ ިދރާސާއަކަްށ ޢާންމުކޮށްފައިވާ ރަސްމީ  )ހ(  .45

ތަފާސްހިސާބުގެ ތަފްޞީުލ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުްނވާނަމަ މި މާްއދާގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތު ފޯުރކޮށްދިނުމަށް އެިދ 

 ބިއުރޯއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދިރާސާއަކަްށޓަކައި،  )ށ(  

ޯފރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާިއރު، އެ ިދރާސާައކާބެޭހ ތަފާސްހިސާބު 

    ،އެ ދިރާާސއަށް ތަފާސްހިސާބު ބޭނުންާވ މިންވަރާއި، މަޢުލޫމާތާއި

އެ ދިރާސާގެ ބޭނުން އެނގޭގޮތަށް، އެކަމަށް އެދި ބިުއރޯއަްށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ުބ ދިރާސާކުރުމުެގ ބޭނުމަށް އެއްވެްސ ަފރާތަކަށް ތަފާްސހިސާ )ނ(  

ިމ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ިސއްުރ ހިފެހެްއޓުމުެގ  ،ފޯރުކޮށްދެވޭނީ

       އުސޫލާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކުރުމަްށ ޝަުރޠުކޮށް،

 އެ އުޫސލާ ޚިލާފުުނވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔެިކޔުމެްއ  )ރ(  

ފަރާަތކަށް ދޫކުެރވޭނީ، އެފަދައިން ދޫކުެރވޭ މަޢުލޫމާުތ އެއްވެސް 

ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތާއި، ސިްއރު ހިފެހެއްޓުާމގުޅޭ އުޫސުލތަކާއި، 

ދިރާސާކޮްށ ނިންމުމަށްފަހު ލިޔެކިޔުްނ ނައްާތލުމާގުޅޭ ާމްއދާތައް 

ހިމެނޭގޮތުން އެކުަލވާލާފަިއވާ އެއްބަްސވުމެއްގައި އެފަރާަތކާއެުކ 

 ހުަގއެވެ.ސޮއިކުރުމަށްފަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބިުއރޯއިން ޯފރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށް ބިނާޮކށްގެްނ  )ބ(  

އިތުުރ ައގަކާ ުނލަިއ ބިއުޯރއިން ެއދިއްޖެ  ،ހަދާ ދިރާސާަތއް

 ހިނދެއްގަިއ ބިއުޯރއަށް ފޯރުކޮށްދޭްނވާނެއެވެ.
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 ހަވަނަ ބާބު 
 މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާއި ޢާންމުކުރުން 

 
ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރުުމގެ ބޭނުމުގައި ޢާންމުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާުތ  )ހ(  .46 މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ހޯދުމަށް ުކރާ ަސރވޭތަުކގަިއ ހޯާދ މަޢުލޫމާތުެގ ސިއްުރ 

ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. އަދި، އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުަރންވާނީ، 

ަވކި ފަރާތެްއގެ މަޢުލޫމާުތ ހަމައެކަނި ސަރވޭގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، 

ހާމަނުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއްެވސް ޙާލެްއގައި އަމިްއލަ ފަާރތެއްެގ 

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެންނުވާެނއެވެ.

ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމުގެ ބޭނުމަށް ޢާންމުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާުތ  )ށ(  

މަޢުލޫމާތު އެްއކުރެޭވ ބޭނުމާއި ޖަވާބުޭދ  ،ހޯދުމަށް ސަރވޭުކރާއިރު 

މީހާގެ މަުޢލޫމާތު ިސއްރުުކރެވޭނެކަްނ ޖަވާބުޭދ މީހާއަްށ ހުއްަދ 

 ދީފައިވާ އޮފިަސރު ކިަޔއިދޭންވާނެއެވެ.

 ،ތަފާސްހިސާބު އެުކލަާވލުމަށްޓަކައި ވަކިވަިކ ފަރުުދންނާއި )ނ(  

އެކުެލޭވ ޑޭޓާ ވިޔަފާރިފަދަ ތަންތަނުން ެއއްކުރާ ަފރުދީ މަޢުލޫމާތު 

 ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަަމއެކަނި ތަފާސްިހސާބު އެުކލަާވލުމަށެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، ބަަލހައްޓާ ދަުއލަތުގެ އިާދާރތަކުން  )ރ(  

އެފަދަ ފަރުީދ މަޢުލޫމާުތ އެކުެލވޭ ޑޭާޓގެ ިސއްުރ ހިފެެހއްޓުްނ 

 ލާޒިމުވެގެންވެެއވެ.

ނިޒާމުގަިއ ހިމެނޭ އެްނމެހަިއ ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ  )ބ(  

މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަްށ ބޯހިމެނުުމގައާިއ  ،ފަރާތްތަކުންވެސް

 ސަރވޭުކރުމުގަިއ ބޭނުންކުާރ ލިޔެިކޔުންތަކާއި، ފޯމުތައްފަަދ ތަކެތި 

އެ ދާިއރާތަކާގުޭޅ ތަފާސްހިސާުބ ހަދަިއ ޢާންމުުކރެެވންދެން 

 ރަްއކާތެރިަކމާއެކު ، ސިއްރުެގގޮތުގައި ހިފަހައްަޓއި

 ތަފާސްހިސާުބ އެުކލަވާަލިއ ނިމުމާއެުކ  ،ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ. އަދި

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ެއއްޗެިހ 

 ނައްތާލަންވާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ބިުއރޯ އަދި ތަފާސްިހސާބުެގ  )ޅ(  

ތަފާސްިހސާބާބެޭހ މަޢުލޫމާުތ ޤައުމީ ނިޒާމުގަިއ ހިމެޭނ ރަސްީމ 

ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތަުކގަިއ ތަފާސްހިސާބުެގ މަަސްއކަތަށް 

ޚާއްޞަކުރެވިފަިއވާ މުވައްޒަފުންނަކީ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކުރމަށާއި 

ތަފާސްހިސާބުގެ ސިްއރު ހިފެެހއްޓުމަށް އެއްބަސްެވ އިޤުާރެރއްގަިއ 

 ެނ ބައެެކވެ.އެއަށް ުފރިހަމައަށް ޢަަމލުކުރަންޖެހޭ ،ސޮއިކޮށް

      މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ އިޤުާރރު އޮންނަންާވ ގޮތް،  )ކ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާސްހިސާބަށް މަުޢލޫމާތު އެއްުކރުުމގައާިއ  )އ(  

ަދއުލަތުގެ އިާދާރތަކުން  ޢާންމުކުރުމުގައި ިސއްރު ހިފެެހއްޓުމުގެގޮތުން

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނެ އުޫސލުތައް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގަިއ 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްުކރެވޭ މަުޢލޫމާތު ބޭނުންކުެރވޭނީ ހަަމއެކަިނ  )ހ(  .47 ތަފާސްހިސާބު ޢާންމުކުރުން 

 ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުމަށެވެ.

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެްއގެ ކިބައިން ހޯދާ މަުޢޫލމާތެއް މި  )ށ(  

ތަފާސްހިސާބުގެ ގޮތުގަިއ ޢާންމުކުރާިއުރ އެ މަުޢލޫމާތެއް ނިްސބަތްާވ 

 ފަރާތެއް ހާަމވާގޮތަށް ޢާންމުކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެއްުކރެޭވ އެްއވެސް މަުޢލޫމާތެއް ކަމާނުބެޭހ  )ނ(  

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިާވ ގޮތަްށ މެނުވީ ، ށްފަރާތަކަ

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާސްހިސާބުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަުކރެިވފައިާވ  )ރ(  

     މުވައްޒަފަކަށް މެނުވީ، ިތރީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މަޢުޫލމާތެއް، 

ވިޔަާފރިއެއްނަމަ އެ ވިޔަާފރިއެްއ އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތުގެ، ނުވަތަ 

ނުވަތަ މަސައްކަތެްއ ހިްނގާ ެބލެހެއްޓުާމ ޙަާވލުެވ ހުިރ ަފރާތުެގ 

ހުއްދަ ިލޔުމަކުން ހޯދުމަށްފަުހގައި މެނުވީ ުހއްދަ ދީފައިވާ އޮިފސަރަުކ 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނުެގ ބޭނުމަށް ޯފރުކޮށްދީފައިާވ މަޢުލޫމާތެްއ ުނވަަތ   (1)   

 ؛އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއްެގ ބައެއް

 ؛މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ުކރެވިފަިއވާ ސުާވލެއްެގ ޖަވާބެއް   (2)   

ސުވާލަކަށް ދީފަިއވާ ޖަވާބުަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާެތްއ   (3)   

ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފަިއާވ ރިޕޯޓެްއ ނުވަަތ ޚުާލާޞ 

ލިޔުމެއްގަިއ އެ މަޢުލޫމާުތ އެުކލެވިގެންާވގޮތުން ެއީއ 

ކާކުކަން، ނުވަތަ ކޮން ވިޔަފާިރއެއްކަން ުނވަަތ 

މަސައްކަތެއްކަން ަފހަރުަގއި ހާމަވެދާނެކަމަށް ލަފާކުެރޭވ 

 ؛ރިޕޯޓާއި ލިޔުން

އިލެކްޓްރޯިނކް ވަސީލަެތއް ބޭނުންކޮށްގެން ރައްކާުކރެވިފަިއާވ   (4)   

 މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެްއގެ ބައެއް.

ގައިާވ މަޢުލޫމާުތގެ ެތރެއިްނ ެއއްވެްސ ައމިއްަލ  މި މާއްދާެގ )ރ( )ބ(  

ނުވަތަ މަަސއްކަތެްއ ުކާރ ، ނުވަަތ ވިޔަާފރިއެްއގެ، ފަރުދެއްގެ

ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު، ޤާނޫނު ހުއްދަުކރާ ޙާލަުތގައި އެަފާރތަކުން 

އަމިއްލައަްށ ޝާއިޢުުކރާ ާޙލަތުގައި، ނުވަަތ އެފަަދ މަޢުލޫމާުތ 

ތަކުގެ ަޛރީޢާއިން ޢާންމުކޮށް ލިބެން ހުންަނ އިލެކްޓްރޯިނކް ވަީސލަތް

 ގޮތަކަށް ބަހަްއޓާނަމަ މި މާއްދާެގ )ނ( އިން އިސްތިސްާނވާނެއެވެ. 

ރިޕޯޓެއް ުނވަތަ ރިޕޯޓެއްެގ ޚުލާާޞއެްއ ނުވަަތ އެފަދަ ލިޔުެމއްގަިއ  )ޅ(  

ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެްއ ާޝއިޢުކުރުމުެގ ސަބަބުްނ ެއ މަުޢޫލމާތެއް 

ޢާންމުކޮށް އެނގުމުގެ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ އެަފރާތަީކ ރައްދުވާ ަފރާތް 

އެ ދާިއރާގަިއ ޙަަރކާތްތެރިާވ ހަމަެއކަނި ަފރާތް ކަުމގަިއވާނަމަ، 

ޝާއިޢުކުރެޭވ މަޢުލޫމާތު ރައްދުާވ ފަރާތުން އެ ެއއްޗެއް އުފެްއދުމަށް 

ޚަރަދުކުރާ މިންވަރު ނުވަތަ އެކަމަށް ރަުއސްމާލު ބޭނުންކުރެވޭ ޢަދަދު 

އެ މަަސއްކަތުން ލިބޭ ފައިދާގެ މިންވަރު ހާމަނުވާނެ ަފދައިން ނުވަތަ 

( ވަަނ 3އެ މަޢުލޫމާތެްއ ޝާއިޢުުކރުމަކަށް ިމ މާއްދާެގ )ރ( ެގ )

 ނަންބަރު ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.
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     އެހެން ޤާނޫނެްއގަިއ އެހެްނ ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަަމވެސް، )ކ(  

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެއްުކާރ މަޢުލޫމާތުެގ ތެޭރގަިއ ހިމެޭނ ައމިއްަލ 

އެއްެވސް ތަޙްޤީޤަކަްށ ނުވަަތ ދަުޢވާއެްއ  ،ފަރުދެއްެގ މަޢުލޫމާތު

އުފުލުމަށް ނުވަަތ ކޯޓެއްަގއި ހިނގަމުންދާ މައްަސލައަކަށް ނުވަަތ 

އިދާީރ ފިޔަވަޅެްއ އެޅުމަށް އެއްވެްސ ަފރާތަކުން ބޭނުންޮކށްގެްނ 

 ވާނެއެވެ.ނު

ތަފާސްހިސާބުގެ ބޭނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް  )އ(  

ބޯހިމެނުމުގައާއި ަސރވޭުކރުމުގަިއ ބޭނުންކުާރ ލިޔެިކޔުްނތަކާއި، 

ފޯމުތައްފަދަ ތަކެތި އެ ދާއިރާތަކާގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ހަަދއި ނިމުމާއެުކ 

 ނައްތާލަންވާނެއެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާުބ ޢާންމުކުރަްނވާނީ އެންމެހަިއ ފަރުުދންނަށް  )ހ(  .48 ކަލަންޑަރއެޑްވާންސް ރިލީސް 

އެއްހަމައެްއގަިއ ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ުދރާާލ ކަނޑައެޅި 

 ޢާންމުކުރެވިފައިާވ ިރލީސް ަކލަންޑަރާ ެއއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

 ،ިބުއރޯއިންރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ެއއްކުރާ އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި  )ށ(  

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ެތރެއިން އުފައްދަންޖެހޭ ޑެޒިްގނޭޓަޑް 

ޤައުމީ ، ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޢާންމުުކރާނެ ގޮތާއި ޢާންމުކުރާނެ ތާރީޚުތައް

ޢާްނމުކޮށް  ،ތަފާސްހިސާބުގެ ައހަީރ ޕްރޮްގރާމްގަިއ ބަޔާންކޮށް

. އެ ާތރީުޚތަކަށް އިޢުލާންކޮށް، އެ ާތރީޚުތަކަށް ޢަމަލުުކރަންވާނެެއވެ

އެއްވެްސ ބަދަލެްއ ގެންނަނަމަ، ުދރާލަިއ ާއ ތާރީުޚ ކަނަޑއަޅައި، 

 އެކަން ޢާންމުކޮށް އަްނގަންވާނެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ާބރު ލިބިގެން ތަފާްސހިސާބު އެއްުކރުމުެގ  )ހ(  .49 ފަރުދުންގެ ޒިންމާ 

އޮފިަސރަކު ޢާންމު މަސައްކަތުގައި ަޙރަކާތްތެިރވާ، ހުއްދަދީފަިއވާ 

ފަރުދުންގެ ކިަބއިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެަފާރތަކަށް 

 ތެދު މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމަށްޓަކައި ބިުއރޯއިން ަތއްޔާރުކޮށްަފއިވާ ޯފމުފަދަ  )ށ(  

ލިޔުމެއް ފުިރހަމަކޮށް ވަިކ މުއްދަތެއްގެ ެތރޭަގއި ބިުއރޯއަްށ 
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ހުށަހެޅުމަށް އަންަގއިފިނަމަ ެއ މުއްދަތެއްެގ ތެޭރގަިއ ެއ ފޯމެއް 

 ފުރިހަމަކުރުމަށްފަުހ ބިއުޯރއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަުތގައި ަޙރަކާްތތެރިާވ  )ނ(  

ހުއްދަ ދީފަިއވާ އޮފިސަރެްއގެ މަސްޫއލިއްޔަުތ އަދާުކރުމަްށ 

ހުރަސްއެޅުމުގެގޮތުްނ އެްއވެސް ފަރާަތކުން އެްއވެސް ަޢމަލެްއ 

 ހިންގައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމުގެ ބޭނުމުަގއި ބިުއރޯއިން ނުވަަތ ދަުއލަތުެގ  )ރ(  

އެއްވެސް އިދާރާއަކުްނ ކުާރ ސަރވޭއެއްަގއި ނުވަަތ އެފަދަ 

 މަޢުލޫމާުތ ދީގެންނުވާެނއެވެ.އިދާރާތަކުން ޭދ ފޯމެއްގަިއ ތެދު ނޫން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ތަފާސްހިސާބާބެޭހ މަޢުލޫމާތެްއ ެއއްވެްސ  )ބ(  

ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ ުކރިން، މަޢުލޫމާތު އެއްުކރަން ދާ ަފރާތަީކ 

އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިާވ މީހެއްކަން ޔަޤީްނކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ 

 ފާެހއް ނެތް ަފާރތަކަށް އެފަދަ ހުއްދަެއއް އޮތްކަްނ އެނގޭފަދަ

 މަޢުލޫމާތު ދިނުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ލާޒިމުވެގެެނއް ނުެވއެެވ.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 
އަމިއްލަ މަންފާއަށް މަޢުލޫމާތު 

 ބޭނުންކުރުން 
ބިއުރޯގެ ުމވައްޒަފަކަށް ނުވަަތ ރަސްީމ ތަފާސްހިސާބު ޯފުރކޮށްދޭ  )ހ(  .50

މުަވއްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގަިއ ލިޭބ އެހެނިހެން އިދާރާެއއްގެ 

ސީދާގޮެތއްގައި ނުވަަތ  ،މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ުކރިން

ނުސީދާގޮތެއްގައި ނަމަވެްސ އޭނާގެ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ނުވަަތ 

 ފައިދާއަށް އެ މަުޢލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ.

މީަހކު ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ިޚލާފުވެއްޖެ  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އޭާނއާމެދު 

)ފަސްހާސް( ރުިފޔާއާިއ     000,5/-ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަުކ 

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަަދދަކުން  60,000/-

 ލިބިގެންވެެއވެ. ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިއުޯރއަށް
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ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ތަފާސްހިސާބު 
 އެއްކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަކަށް ފިޔަވައި، މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން  )ހ(  .51

ހުއްދަ ދީފައިާވ އޮފިަސރަކަށް، އެަފރާތަކަށް ދީފަިއވާ އިމުގެ ބޭރުްނ 

އެއްޮކށްގެްނ ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ުނވަތަ ތަފާސްހިސާުބ 

 ނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ިޚލާފުވެއްޖެ މީަހކު ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އޭާނއާމެދު 

)ފަސްހާސް( ރުިފޔާއާިއ     000,5/-ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަުކ 

ޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަަދދަކުން )ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފި 60,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިއުޯރއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާފައިވާ 
 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް އިާދރާއަކުން، މި ޤާނޫނާ  )ހ(  .52

އެކަްނ އެނގިހުެރ ާޝިއޢުކޮށް  ،ޚިލާފަށް ހޯދާފަިއާވ މަޢުލޫމާތެއް

 ނުވަތަ އެހެްނ ފަރާތަކަްށ ފޯރުކޮށްދީގެންނުވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ިޚލާފުވެއްޖެ މީަހކު ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އޭާނއާމެދު 

)ފަސްހާސް( ރުިފޔާއާިއ     000,5/-ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަުކ 

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަަދދަކުން  60,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިއުޯރއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

 

ހުއްދަ ނެތި ޢާންމުކޮށްގެްނ  ،އަދާކުރާ ވަޒީފާގެގޮތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތެއް )ހ(  .53 ހުއްދަނެތި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ނުވާނެއެވެ. ނުވަަތ ކަމާނުބެޭހ ފަރާތަކަްށ އެފަދަ މަުޢޫލމާތެއް 

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ިޚލާފުވެއްޖެ މީަހކު ކުރި ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް  )ށ(  

ރިޢާޔަތްކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެމަތިން އޭާނއާމެދު 

)ފަސްހާސް( ރުިފޔާއާިއ     000,5/-ފިޔަވަޅުއެޅުމާއެކު، އެ މީހަުކ 

)ފަސްދޮޅަސް ހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުގެ ޢަަދދަކުން  60,000/-

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިއުޯރއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 
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ކު އަދާުކަރންޖެހޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮފިސަރަ  )ހ(  .54 ޒިންމާއަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން 

މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމުަގއި، އެއްވެސް ަފާރތަކުން 

 ހުރަސްއަޅައިގެންުނވާނެއެވެ.

ކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ިޚލާފުވެއްޖެނަމަ )ށ(  

)ފަްސހާސް(  000,5/-)ެއއްހާސް( ރުފިާޔއާ  000,1/-ރިޢާޔަތްކޮށް 

ޫޖރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިާޔުރ ބިުއރޯއަްށ ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަދަދަކުން 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމަށް ުހއްދަ ީދފައިާވ  )ހ(  .55 ޝަޚްޞު އޮޅުވާލުން 

އޮފިސަރަކު ފިޔަަވއި އެހެން އެއްވެސް ަފރާތަކުން އެަފރާތަީކ 

 ،ަދއްކައިތަފާސްހިސާބު އެއްުކރުމުެގ ހުއްދަ އޮތް ފަރާެތއްކަމުގަިއ 

 މަޢުލޫމާތު އެއްުކރުމުގެ މަަސއްކަތްކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

)ފަްސހާސް(  000,5/- ،މި މާއްދާގެ )ހ( ާއ ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ )ށ(  

)ިތރީސް ހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަަދދަކުން  000,30/-ރުފިޔާާއ 

ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިުތރުން، ޖިނާީއ ކުށްަތއް ކަނޑައެޅިފައިާވ 

 ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ެއ މީހަކާމެދު ޖިނާީއ ދަޢުވާުކރަންވާނެއެވެ.
 

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
 އަނބުރާ ރައްދުނުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަފާސްހިސާބު އެްއކުރުމަށް ެއއްވެސް ަފާރތަކަށް  )ހ(  .56

މަޢުލޫމާުތ  ،ފޮނުވާފައިވާ ނުވަތަ އެަފރާތަކާ ޙަާވލުކުެރވިފައިވާ 

މަކުރުމަށްފަުހ އަނބުރާ ރައްދުުކރަންޖެހޭ ެއއްވެސް ކަުރދާހެްއ ފުރިހަ

ނުވަތަ ފޯމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ލިޔުމެއް، އަނބުރާ ޮފނުވަން 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގަިއ ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

)ދެހާްސ  500,2/-މި މާއްދާގެ )ހ( ާއ ޚިލާފުެވއްޖެ މީހަކު  )ށ(  

)ފަސްހާސް( ރުފިާޔާއ ެދމެދުގެ  000,5/-ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާާއ 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ބިުއރޯއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

  މި މާއްދާގެ )ހ( ާއ ޚިލާފުީވ ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާއަުކންނަމަ،  )ނ(  

       އެ މުއައްސަާސ ހިްނގުމާ ޙަާވލުެވ ހުިރ އެންމެ އިސް ފަރާްތ 

 ވާ ގޮުތގެމަތިން ޖޫރިމަނާުކރަންވާނެއެވެ.މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ދީފަިއވާ އޮފިސަަރކު ކުާރ ސުާވުލތަކަށް  )ހ(  .57 މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން 

ޖަވާބުދީ އެފަރާތަކުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މި ޤާޫނނުގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ފޯުރކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

)ފަްސހާސް(  5-/000,މި މާއްދާެގ )ހ( ާއ ޚިލާުފވެއްޖެ ީމހަުކ  )ށ(  

)ިތރީސް ހާސް( ރުފިޔާާއ ދެމެދުެގ ޢަަދދަކުން  30-/000,ރުފިޔާާއ 

 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ބިއުޯރއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

   މި މާއްދާގެ )ހ( ާއ ޚިލާފުީވ ދައުލަުތގެ މުައއްސަސާއަުކންނަމަ، )ނ(  

       ާސ ހިްނގުމާ ޙަާވލުެވ ހުިރ އެންމެ އިސް ފަރާްތ އެ މުއައްސަ

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ޖޫރިމަނާުކރަންވާނެއެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުުމގައި އެަފާރތަކަށް  )ހ(  .58 މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އިހުމާލުވުން 

އެއްެޗއް ނުވަތަ ފޯމެއް ނުވަަތ ފޮނުވާފައިވާ ރައްދުުކރަންޖެހޭ އެްއވެސް 

އެފަދަ އެހެން ލިޔުމެއް ުފރިހަމަުކރުމުގައި، ނުވަަތ ކުާރ ސުާވލަކަްށ 

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން ެއހުމުން 

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެްއ ނުވަތަ ބަޔާނެއް ދިުނމުގަިއ  ،ޖަވާބުދިނުމުގައި

 .ތެދު ނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނަިއގެންނުވާނެއެވެ
 

)ދެހާްސ  500,2/-މި މާއްދާގެ )ހ( ާއ ޚިލާފުެވއްޖެ މީހަކު  )ށ(  

)ފަސްހާސް( ރުފިާޔާއ ެދމެދުގެ  000,5/-ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާާއ 

 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު ބިުއރޯއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.
 

       މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ މަނާކޮށްފައިާވ ކަމެްއ ުކރާ ަފރާްތތަކާމެދު ނުވަަތ  .59 ޖިނާއީ ކުށަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުން 

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅާ ިއދާރީ ފިޔަވަޅުެގ 

އިތުރުން، ޖިނާއީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ އެ ފަރާތެްއެގ 

 އަދަބު ކަނޑައެޅުމަކަށް މި ޤާނޫނު ުހރަހެއް ނާޅައެވެ.މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުާވކޮށް 
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 އަށްވަނަ ބާބު 
 މާލީ ކަންކަން 

 

ބިއުރޯެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަްއ އަާދކުރުމަްށ ބޭނުންާވ ަފއިސާ، ކޮންެމ  .60 ބަޖެޓު 

އަހަރަުކވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްުކރާ ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި ހިމަނައި، 

ދޫކުރަންވާެނއެވެ. ެއގޮތުން، ބިުއރޯ ހިންގުމަްށ ޭބނުންވާ ފައިާސ ބިއުރޯއަްށ 

)ދައުލަުތެގ  2006/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި

މާލިއްޔަތުެގ ޤާނޫނު( އާިއ ެއ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ހަާދ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތްާވ 

މަސްޫއލިއްޔަުތ  ހެއްޓުުމގެ ގޮތުގެމަތިން ދަުއލަތުެގ މާިލއްޔަތުެގ ކަންކަްނ ެބލެ

 މިނިސްޓްރީްނ ފޮނުވަންވާނެެއވެ.، ޙަވާލުކޮށްފައިާވ މިނިސްޓަރަށް

 

ބިއުރޯއިްނ ފޯރުކޮށްޭދ ޚިދުމަތްތަކަްށ ޚިދުމަތުެގ ފީއެްއ ެނުގމުގެ އިޚްިތޔާުރ  .61 ޚިދުމަތުގެ ފީ 

 ބިއުރޯއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެގޮތުން ދެޭވ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ މިންވަރާއި 

 އުސޫލު މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ބިުއރޯއިން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާނެއެވެ.

 

ބިއުރޯގެ އެންެމހައި ިހސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް ަބލަހަްއަޓންވާނީ ޤާނޫނު  .62 މާލީ ކަންކަން 

)ދައުލަުތގެ މާިލއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާ ެއއްގޮތްާވ  2006/3ނަންބަރު 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

ބިއުރޯެގ އާމްދަނީއާިއ ޚަރަާދއި ިމލްކިއްޔާތާއި، މާީލ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު،  .63 އޮޑިޓްކުރުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަޝްވަާރއާއެކު، އޮޑިޓަރ ޖެނެަރލް ކަނޑައަާޅ 

 ގޮތެއްގެމަތިން ލިޔެ ަބލަހައްަޓއި އޮޑިޓްުކރަންވާނެއެވެ.
 

)ތިނެއް( މަސްދުަވހުގެ ތެޭރަގއި ފާއިތުވެދިަޔ  3ކޮންމެ މާލީ އަހަެރއް ނިމޭތާ  .64 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

އަހަރު ިބއުރޯ ހިނގާފައިާވ ގޮތާއި ިބއުރޯެގ ޙަރަކާތްަތކާބެހޭ ރިޕޯޓެްއ 

އެކުލަާވލައި، ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން އެ ރިޕޯުޓ މިނިސްޓަރަްށ 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 
ސްޓެޓިސްޓިކަލް ަކއުންސިލްގެ މެންަބރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަަތ  )ހ( .65 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ކޮމިޓީ މެންބަރެްއގެ ަހއިސިއްޔަތުްނ ެއ މެންބަރުންނަްށ ލިޭބ 

މަޢުލޫމާތަކީ ސިްއރުގެ ގޮތުގަިއ ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާެތވެ. އެފަދަ 

މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު ުހއްދަކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ ހާމަުކަރންޖެހޭ 

ކަށް ހާމަުކރާ ކުރުން ިފޔަވަިއ އެްއވެސް ަފާރތަކަށް ފަރާތަ

 ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ކައުންސިްލގެ މެންބަރުން، ތަފާސްހިސާބުެގ ސިއްުރ  )ށ(  

ހިފެހެއްޓުމަްށ އެއްބަސްެވ އިޤުރާެރއްގަިއ ސޮިއކޮށް، އެއަްށ 

 ފުރިހަމައަށް ޢަމަުލކުރަންވާެނއެވެ.

މުަވއްޒަފެއްގެ ަހއިސިއްޔަތުން އެ ުމވައްޒަފުންނަށް ލިޭބ ބިއުރޯގެ  )ނ(  

މަޢުލޫމާތަކީ ސިްއރުގެ ގޮތުގަިއ ހިފަަހއްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާެތވެ. އެފަދަ 

މަޢުލޫމާތެއް، ޤާނޫނު ުހއްދަކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ ހާމަުކަރންޖެހޭ 

ފަރާތަކަށް ހާމަުކރާ ކުރުން ިފޔަވަިއ އެްއވެސް ަފާރތަކަށް 

 ނެއެވެ.ހާމަކޮށްގެންނުވާ

މަޤާމުގައި ދެމިހުންނަިއުރ އަިދ މަޤާމުން ަވކިވުމަށްފަހުަގިއވެސް،  )ރ(  

ތިމާގެ މަޤާމު އަާދކުރުމުގަިއ ތިމާއަްށ ލިބިފަިއވާ މަުޢލޫމާތުތަްއ 

 ސިއްރުެގ ގޮތުަގއި ހިަފހައްޓަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބިއުރޯއިން ބަލަަހއްޓަމުންގެންދާ މަޢުލޫމާުތ  )ބ(  

ރައްކާތެިރކަމާއެކު ެބލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ިބއުޯރގައި ޤާއިުމވެފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.
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       ، މި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ިހނދަކު )ހ( .66 ގަވާއިދު ހެދުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް ހަދައި ިހންގާނީ 

 ބިއުރޯއިންނެވެ.

       ، މި ޤާނޫނުގައި ެއހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިުނވާހާ ިހނދަކު )ށ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދަންޖެޭހ ަގވާއިދުތައް، ިމ ާޤނޫނަށް 

)ަހއެއް( މަސްދުވަުހގެ ެތރޭގައި ހަަދއި، ދިވެިހ  6ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ސަރުކާުރގެ ގެޒެޓްަގއި ާޝއިޢުކުރަންވާެނއެވެ.
 

       މި ޤާނޫނުގައި ަޙވާލާދީފަިއވާ، އަދި ިމ ޤާނޫނާ އެކުގަިއވާ ޖަދުވަަލކީ،  .67 ޖަދުވަލު 

 މި ޤާނޫނުގެ ބައެެކވެ.
 

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،  .68 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ާތރީޚުން ފެށިގެންެނވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ  .69 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނައެްއ ދޭހަނުާވހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަްށ 

ިތރީގަިއ ދީފައިާވ  ،ެއ ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަާކ ގުޅިގެން  ،ދީފައިވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

"ހުއްަދ ދީފައިާވ އޮފިަސރު" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ިމ ާޤނޫނުގެ  )ހ(  

    ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުއްދަ ދޫުކރެޭވ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަިދ  36

މި މާނައިގައި ބޯހިމެނުމާއި ސަރވޭކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ 

ޑޭޓާ އެންޓްީރ ، ސުޕަވައިޒަރުންނާއި، އެނިޔުަމރޭޓަރުންނާއި 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފަިއވާ މީހުްނ ހިމެނެއެވެ.

"ސްޓެޓިސްޓިކަލް ަކއުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ާޤނޫނުގެ  )ށ(  

ސްޓެޓިްސޓިކަްލ  ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  22

 ކައުންސިލަށެވެ.

މާްއދާގަިއ ވަނަ  3"ބިއުރޯ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މޯލްޑިްވސް ބިުއރޯ އޮްފ ސްޓެޓިސްޓިކްްސއަެށވެ.
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"ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ބިއުރޯެގ އިްސ  )ރ(  

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަާޔންކުާރ  6ފަރާތުގެ ގޮުތގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 

 ފަރާތަށެވެ.

ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ "މާލީ ައހަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،  )ބ(  

ޑިސެމްބަރުެގ ިނޔަލަްށ  31ފަށާ ތާރީޚުްނ ފެށިގެްނ ެއ އަަހރުެގ 

ފުރަތަމަ އެކައުންޓިންގ މުއްދަތަށް، އަދި ޭއގެ ފަހުން އަންނަ ކޮންމެ 

)ބާރަ(  12ޑިސެންބަރުގެ ނިަޔލަށް އަންނަ  31އަހަރެްއގެ 

 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަެށވެ.

ތަފާސްިހސާބު ޯފރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް" ކަމަްށ ުބނެފައި "ރަސްމީ  )ޅ(  

އެވަނީ، މި ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީ ތަފާްސިހސާބަށް 

 ،ޢާންމުުކރުމާއި ،ެއއްކޮށް އެކުަލވާލުމާއި ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ަޙރަކާތްެތރިާވ ސަރުާކރާިއ ދަުއލަތުެގ 

 އިދާރާތަކަށެވެ.

ވަނަ ާމއްދާެގ  23"މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

 ދަށުން ޢައްޔަންކުެރވޭ މެންބަރުންނަށެވެ.

"ބޯހިމެނުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިެވހިާރއްޖޭގެ މުިޅ އާބާދީ  )އ(  

ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަިކ ދާިއރާއެްއގެ ުހރިާހ އެްއޗެއް ހިމެނޭގޮތުްނ 

 މުއްދަތެއްގެ ެތރޭގަިއ ނެގޭ މަުޢލޫމާތަށެވެ.ކަނޑައެޅޭ 

"އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ވ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގައި މީހުން ދިިރއުޅޭ ހުރިހާ ތަންތަނާއި ހުިރހާ ފަރުދުްނ 

 ކަނޑައެޅޭ މުއްދަެތއްގެ ެތރޭގަިއ ނެގޭ މަުޢލޫމާތަށެވެ. ،ހިމެނޭގޮތަށް

"އެހެނިހެން ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާބާދީއާއި ިދރިއުޭޅ  )މ(  

ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުްނ ފިޔަވައި، ެއހެނިހެްނ ބާވަތުެގ މުިޅ އާބާދީ 

)މަސައްކަތް ހިންާގ ތަންތަން، ގަސްަގހާގެހިފަދަ( ުނވަތަ ކަނޑައެޅޭ 

ގަިއ ނެޭގ ކަނޑައެޅޭ މުއްދަެތއްގެ ެތރޭ ،ވަކި އެްއޗެއް ހިމެޭނ ގޮތުން

މަޢުލޫމާތަށެވެ. އެހެނިހެްނ ބޯހިމެނުމަްށ ނިސްބަތްކުރާިއުރ ބޯިހމެނުން 

ނިސްބަތްވާ ެއއްޗެްއގެ ނަްނ ޯބހިމެނުމުގެ ކުރިއަްށ )ިއޮކނޮމިކް 
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ސެންސަސް، އެގްރިަކލްޗަރ ސެންސަސް މިަފދައިން( 

 ގެންނަންވާނެއެވެ.

        "ތަފާސްހިސާބުެގ ޤައުމީ ނިޒާމު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )ފ(  

ވަަނ މާއްދާގަިއާވ ގޮތުގެމަތިްނ އެުކލެިވގެންާވ  31މި ޤާނޫނުެގ 

 ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުީމ ނިޒާމަށެވެ.

، "ސަރވޭ" ކަމަށް ބުނެަފއި ެއވަނީ، މުޅި އާބާދީ ނުހިމެޭނގޮތަށް )ދ(  

ނުވަތަ ވަކި އާބާދީެއއްގެ ބަޔަކަށް ހުރިާހ ޙަވާލާދެވޭ ވަކި އާބާދީއަކަށް 

އެއްޗަކަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް ހޮވޭ ސާމްޕަްލއަކަށް ބިނާކޮށް މަޢުލޫމާުތ 

 ނެގުމަށެވެ.

     ،"ތަފާސްހިސާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޢުލޫމާތު ެއއްކޮށް )ތ(  

 ،ޮގތުގައި ޖުމްަލ ހިސާބުތަެކއްގެ ،މަޢުލޫމާތު އެކުަލވާލައި  އެ

 ފަރާތެްއ ހާމަނުވާފަދަގޮތަްށ ނެރެޭވ ނަތީޖާއަށެވެ.ވަކި

"ކްލެސިފިކޭޝަން" ނުވަތަ "ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަްށ ުބނެފައި  )ލ(  

އެވަނީ، ހޯދޭ މަޢުލޫމާތު ތަފާްސހިސާބަށް ބަަދލުކުރުމަށް ބޭނުްނކުރެޭވ 

 ހިސާބުކުރުމުެގ ނިޒާމުތަކަށެވެ.

ބުނެފައި އެވަނީ، ޢަމަުލކުރެޭވ "އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު" ކަމަށް  )ގ(  

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެްއގެ ދަށުން ެއްއކުރެޭވ 

 މަޢުލޫމާތަށެވެ.

"ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްީމ  )ޏ(  

ތަފާސްހިސާބުގެ ެތރެއިްނ އެިއރަކަށް އެންމެ އިްސކަްނދީގެން 

 ތެރެއިްނ އުފެއްދުމަށް ކަނޑައެޅޭ، ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ 

އަދި ތަފާސްހިސާބުެގ ައހަީރ ޕްރޮްގރާމްގަިއ ހިމެިނފައިާވ 

 ތަފާސްހިސާބަށެވެ.

"ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤައުމީ ފެްނަވރުގަިއ  )ސ(  

އެކި ދާިއރާތަކުން ސިޔާސަުތ ކަނޑައެޅުމާއި ސިޔާަސތުތަްއ 
ތަންފީޛުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ އަދި ބައިނަްލައޤްވާމީ 

ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ތިމާވެިށ އަިދ 
ބެހޭ ތަފާސްހިސާެބވެ. އަދި މިފަދަ ތަފާސްިހސާބަީކ އާބާދީއާ
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ދިވެހިރާއްޭޖގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އިާދާރތަކުން 
ތަފާސްހިސާބުގެ އަސާސްަތކަށް ބިނާކޮށް ިބއުރޯއިްނ ވަޒަްނކުރެިވ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ފެންވަރަްށ ފެތޭ ތަފާސްހިސާެބވެ.
މަސައްކަތަްށ ޚާއްޞަުކރެވިފަިއާވ މުވައްަޒފުން" "ތަފާސްހިސާބުެގ  )ޑ(  

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގަިއ ހިމެނޭ 

 އިދާރާތަކުގަިއ މަސައްކަތްުކރާ ުމވައްޒަފުންނަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ  )ޒ(  

ރުމުެގ މަސްއޫިލއްޔަުތ ތަފާސްހިސާބުގެ ސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކު 

 އެއިރެްއގައި ަޙވާލުކޮށްފަިއވާ ވުޒާރާއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ދިެވހިާރއްޖޭެގ  )ޓ(  

ތަފާސްހިސާބުގެ ސިޔާސަތުތަްއ ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުުކރުމުެގ 

މަސްއޫލިއްޔަުތ އެިއރެއްގަިއ ޙަާވލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ ުވޒާރާެގ 

 ވަޒީރަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ ާމލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނު" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު  )ޔ(  

       )ަދއުލަތުެގ މާލިްއޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި،  2006/3ނަންބަރު 

 އެ ޤާނޫނަށް ގެނެޭވ އިްޞލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

"ކައުންސިލްތައް" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާނޫނު ަނންބަުރ  )ޕ(  

)ދިވެިހރާއްޖޭެގ އިދާީރ ދާއިރާަތއް ލާަމރުކަޒީ ުއސޫލުްނ  2010/7

ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ރަުށ ކައުންިސްލތަކާއި، 

 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަާކއި، ސިޓީ ކައުންސިލްަތއް ހިމެޭނ ގޮތުްނނެވެ. 

ޓެޓިސްޓިކަލް ރެޖިސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ބޯހިެމނުމާއި "ސް )ޖ(  

ސަރވޭ ސާމްޕަލް ނެގުމަށާއި ތަފާސްހިސާބު ެއއްކޮށް އެކުަލވާުލމުގަިއ 

ފާހަގަކުރަންޖެޭހ އެިކއެިކ ތަންތަނާއި ޔުނިޓްަތއް )ވިޔަފާިރތަކާިއ 

މަސައްކަތް ހިންާގ ތަންތަން، ގޭގެ، ޢިމާރާތްފަދަ ތަންތަނަށް( އަިދ 

ތަްނ ފާހަަގކުރެޭވގޮތަްށ  ،ތަންތަނާ ބެޭހ އަސާީސ މަޢުލޫމާތުއެ

 ހަމައެކަނި ތަފާސްހިސާުބގެ ބޭނުމަށް އެކުަލވާލެޭވ ލިސްޓުތަކަެށވެ.

"ޑިސެމިނޭޝަން ޕޮލިސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަފާސްިހސާބުެގ  )ޗ(  

ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެުކލަާވލާ ރަސްމީ ތަފާްސހިސާުބ 
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ޢާންމުކުރުމާއި، އިޞްލާޙު ގެނައުމުަގއި ގެްނގުޅެންޖެހޭ އުޫސުލތަކާއި، 

އެންމެންނަށް އެއްހަމަެއއްގަިއ ފޯރުކޮށްދިނުމުގަިއ ޢަމަލުުކަރންޖެހޭ 

ގޮތްތަކާއި ތަފާސްހިސާބު ޢާންމުކުރުމުަގއި ގެްނގުޅެންޖެހޭ އުޫސލުތަްއ 

 ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތަށެވެ.

ޑަރ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ރަސްީމ "އެޑްވާންސް ރިލީްޒ ކަލަން )ހހ(  

ތަފާސްހިސާބު ޢާންމުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަާކއި ވަގުުތ 

ކަނޑައެޅި ދުރާލާ ޢާންމުންނަށް އެނޭގގޮތަށް ޢާންުމކުރެޭވ 

 ކަލަންޑަރަށެވެ.

 
 

 1ޖަދުވަލު 
 

 ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބުގެ މައިގަނޑު އަސާސްތައް 

 

ތަފާްސހިސާބަީކ ޑިމޮކްރެޓިްކ މުޖްތަމަޢެއްެގ މަޢުލޫމާުތގެ ނިޒާމުެގ ތެޭރގަިއ ހިމެޭނ ައގުނުކުރެޭވާހ ރަސްމީ  :1އަސާސް 

ތިމާވެށި އަިދ އާބާީދއާބެޭހ ތަފާސްހިސާބުެގ ، މުހިންމު ވަީސލަތެކެވެ. އެގޮތުްނ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ

 ،ަވޒަންކުރުމަށް އެހީއަކަްށވެއެވެ. ެއހެންކަމުންއަލީގައި ސަރުާކރާއި، ޢާންމު ފަރުދުންނަށް ޤައުުމގެ ޙާލަތު 

ރައްޔިތުންނަށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ ޢާންމު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުަގއި ސަރުާކރުގެ ތަފާްސހިސާބު ބަަލހައްާޓ 

އިދާރާތަކުްނ ރަސްީމ ތަފާސްހިސާުބ އެުކލަާވލަިއ އެްނމެހައި ަފރުދުންނަށް ެއްއ ހަމައެްއގަިއ 

 ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާަބކީ ރައްޔިތުންެގ އިތުާބރު ލިބިގެންާވ އެއްެޗއްެގ ގޮތުަގއި ހަދައި، ެއގޮތުގަިއ  :2އަސާސް 

ތަފާްސހިސާބު ބަލަަހއްޓާ އިދާރާތަުކން ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް، އެކުަލވާލުމާިއ ، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ޕްރޮފެޝަނަލް އެތިކްސްާއ ، އި ަހމަތަކުގެމަތިންރައްކާުކރުމާއި، ހާމަުކރުމުގައި، ސައިންޓިފިްކ އުސޫލުަތކާ

 އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރުންމަތީ ދެމިތިބެންވާނެެއވެ.

ތަާފސްހިސާބު ނަގައި ަބލަހައްޓާ އިދާރާތަކުްނ ، ޑޭޓާ ރަނގަޅަށް މާނަކުރުމަށް މަގުފަހިުކރުމަށްޓަކައި  :3އަސާސް 

ށް ފެތޭގޮތަްށ ތަފާސްހިސާުބ އެުކލަާވލަިއ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މިންގަނޑުަތކަ، ސައިންޓިފިކް ުއސޫލުތަކާއި 

 ހާމަކުރަންވާނެެއވެ.
 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 232 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

50 

ތަފާސްހިސާބު ނަހަމަގޮުތގަިއ ބޭނުންކުރުމާިއ ޭއގެ މާަނ އޮޅޭގޮތަށް ގޯސްކޮްށ މާނަކޮްށ ބޭނުންކުާރ  :4އަސާސް 

ރަނގަޅުގޮްތ ޙާލަތްތަކުގައި، ތަފާްސހިސާބު ަނގައި ަބލަހައްާޓ ދަުއލަތުެގ އިދާރާތަކުްނ އެކަންކަުމގެ 

 އަންގައިދީ، އެކަންކަްނ އޮޅުންފިލުަވއިދީ، ރަނގަޅަށް މާނަކޮްށދިނުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެެއވެ.

ަސރވޭކޮށްގެންނާއި ސަރުކާުރގެ އިދާރީ ރިކޯޑްތަކުގެ ެތރެއިންނާއި،  ،ތަފާސްހިސާބު އެުކލަާވލުމަށް ހޯދޭ ޑޭޓާ :5އަސާސް 

ވެ. އެގޮތުްނ ތަފާސްިހސާބު ބަލަަހއްާޓ އިދާރާތަކުްނ ޑޭޓާ ހޯދާެނ އެނޫންވެސް ގޮތްގޮތަށް އެއްުކރެވިދާނެއެ

މަޢުލޫމާތުޭދ ، ހިނގާނެ ޚަރަދަާށއި، ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޑޭޓާެގ ކޮލިީޓއަށާއި، ލިޭބ އަވަސްިމނަށާއި

 ފަރާތްތަކުގެ ުބރައަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ.
 

ވިޔަފާރިފަަދ ތަންތަނުން ެއއްކުެރވޭ ފަރުީދ  ،ވަިކވަިކ ފަރުދުންނާއި، ތަފާސްހިސާބު އެުކލަާވލުމަށްޓަކައި :6އަސާސް 

ފެންވަރުގެ ޑޭޓާައކީ، ތަފާސްހިސާުބ އެކުަލވާލުމުަގއި މެނުީވ އެހެން ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުންނުުކރެވޭެނ 

ހެއްޓުމަްށ އެފަދަ ފަރުދީ ޑޭޓާގެ ސިްއރު ހިފެ ،އެއްޗެއްކަމުން ތަފާސްހިސާބު ނަގައި ބަަލހައްޓާ އިާދރާތަކުން

 ކޮންމެހެން ލާޒިމުވެގެްނވެއެވެ.
 

ތަފާސްހިސާބުގެ ޤައުީމ ނިޒާމު ހިންގުމުަގއި ޢަމަުލކުާރ ޤާނޫނުތަކާއި ަގވާއިދުތަްއ ޢާންމުކޮށްފަިއ  :7އަސާސް 

 ހުންނަންވާނެއެވެ. 
 

ކަތްަތއް އެްއ ޤައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ނިޒާމު ަހލުވިކަމާެއކު ފުރިަހމައަށް ހިންގުމާއި މަސައް :8އަސާސް 

ތަފާސްހިސާބު އެއްޮކށް އަދި ބަލަަހއްޓާ އިާދރާތަކުގެ މެދުަގިއ  ،އުސޫލެއްގެމަތިން ގެންދިއުމަށްޓަކައި 

 ފުރިހަމައަށް ކަްނކަން ިވލަރެސްުކރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރަންޖެހޭެނ ކަމެކެވެ.
 

 ،ްޤވާމީ ކޮންސެޕްޓްތަކާއި ތަފާސްހިސާބު އެްއކޮށް އަިދ ބަލަަހއްޓާ އިާދރާތަުކން ބައިނަލްއަ :9އަސާސް 

ޤައުުމގެ ތަފާސްިހސާބުެގ ނިޒާމު ަހލުވިކަމާެއުކ ، އުސޫލުަތއް ގެންގުޅުމަކީ ،ކްލެސިފިކޭޝަންތަކާއި 

 ފުރިހަމައަށް ހިންގުމާއި މަަސއްކަތްތަްއ އެްއ އުސޫެލއްގެމަތިްނ ގެންދިއުމަށް މަގުަފހިކުުރވާނެ ކަމެެކވެ.
 

ޤައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުެގ ނިޒާމު ތަރައްީޤކޮށް ުކރިއެުރވުމުގައި ިހއްސާވެ އެހީތެިރވުމުގެގޮތުން ދޭޭދ  :10އަސާސް 

ޤައުމުތަކުގެ މެދުަގއާިއ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ަފރާތްތަކާއެުކ ތަފާސްހިސާބުެގ ރޮނގުން ގުޅުްނ 

 ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. 
 

________________________ 
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